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Susprogdinti 22 lėktuvai 
Vietnamo aerodrome

Baisus sprogimas Bien Hoa (Vietname) aerodrome. 
Susprogdinta 22 lėktuvai, daug žuvusiųjų ir sužeistų. Sa
koma, kad tai nelaimingas atsitikimas. Iš Washingtono 
išvyko komisija įvykio ištirti.

Praeitą sekmadienj Viet- Paskutinę savaitę pąrti- 
name, Bien Hoa aerodrome, zanai buvo gana veiklūs. 
20 mylių nuo sostinės Sai- Jie. apsivilkę Pietų Vietna- 
gon, Įvyko baisi nelaimė, mo karių drabužiais, drįso 
Viename lėktuve sprogo net dienos metu užpulti 
bomba. Dėl to pradėjo spro- tekstilės fabriką tik 5 mylių 
ginėti ir kiti ten stovėję lėk- atstume nuo Saigono- Mūšy 

žuvo o kariai ir 3 civiliai.
... x „ ... . . Gegužės mėnesį ten prasi-

22 lėktuvai. Medžiaginių decĮa liūtys. Jos trukdys lėk- 
nuostolių padaryta apie 20 j tuvams skraidyti, o keliai 
mil. dolerių. Žuvusiųjų iki j bus neišvažiuojami. Tai pa- 
šiol surasta 30 (iš jų 26 ame-į lengvins partizanų veiklą, 
rikiečiai). bet jų skaičius! . ...bus dar didesnis, nes mano-1 ,2**^ kanų^skaiciuo-į 
ma. kad griuvėsiuose bus
rasta daugiau žuvusiųjų.
Sužeistų yra per 100.

Sakoma, kad tai yra pa
prastas nelaimingas atsiti
kimas, tik labai keistai atro
do, kad tokiomis pavojingo
mis bombomis pakrauti pil
ni lėktuvai nėra vienas nuo 
kito tinkamai atskirti ir nuo 
panašių sprogimų apsaugoti.
Įvykio ištirti Washingtonas 
pasiuntė specialią komisiją.

Pažymėtina, kad mūšiuos 
per 52 dienas priešas tenušo- 
vė 35 lėktuvus ir 20 lakūnų.

tuvai su pakrautomis bom
bomis. Viso labo susprogo

ima į rankas tada, kada juos 
ten pašaukia. Pietų Vietna
mo valdžia turi 246,000 ka
rių ir 350,000 policijos, o 
JAV karių ten yra 
46,000.
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Domininkonų respublikos suki
lėlių išrinktas laikiniu preziden
tu puik. Francisco Caamano De-
no.

Domininkonų Respublikos gen. 
Antonio Imbert Barrera stovi 
priešingos .Deno .vyriausybės 
priešakyje.

Domininkonų respublikos sostinėje Santo Domingo jaunimas žygiuoja su plakatais, kuriuose įra
šyti šūkiai skelbia prezidentą Johnsoną remiant laisvę, o demonstrantus seka JAV karių orkestras, 
kuris netoli JAV ambasados davė koncertą.

Domininkonuose daug patarėjų 
bet jų darbų vaisių nematyti

Ten veikia Amerikos Valstybių Organizacijos komi
sija, Jungtinių Tautų gen. sekretoriaus atstovas, JAV nuo
latinis ambasadorius ir speciali 4 asmenų komisija su pa
čiu Bundy priešakyje, bet ginklai tebežvanga ir nematyti, 
kaip taika gali būti įgyvendinta.

Dimininkonų respublikos 
sostinėje padėtis biauri. Ten 
jau yra visa eilė patarėjų.

net geriausius norus turin
tiems. štai skelbiama, kad 
sukiliman įsikišę žymūs ko-

diplomatų, kurie ieško būdų, munistų vadai ir teroro spe-

Sėkmingas jaunimo Sužeidė rašytoją
žygis Washingtonan

Lietuvių jaunimo gegu
žės 15 d. žygis į Washingto- 

apie ną, kurio tikslas buvo paro- 
i dyti pritarimą prez- Johnso-
‘_ .i___ • _nnrpvr nn veriamai nolitikai Vipt-r--------------

irteleviziją perduotoje kalbo-! name ir kartu priminti 
je pabrėžė, visuomet esąs1 Lietuvos dabartinę padėtį, 
pasiruošęs tartis taikos rei-1 labai pasisekė. Jame daly- 
kalu ir atkreipė vietnamie- vavo apie 1,500 jaunimo iš 
čių dėmesį į tai, kad Kinijai beveik visų didesnių Atlan- 
nerūpi Vietnamo likimas ir to pakraščio vietovių, bet 
jo gyvenimo tinkamas su- buvo atvykusių ir net iš Chi- 
tvarkymas, kad ji siekia tik cagos. Daugiausia, žinoma, 
savo tikslų, todėl Vietnamas buvo iš New Yorko ir New 
turėtų Kinijai parodyti nu-' Jersey, kui- kilo ir žygio su- 
garą. Jis pažadėjo Vietna-(manymas.
mui ir didelę medžiaginę!
paramą, kai ten bus įgyven- P°rą valandų buvo pike- 
dnta taika. Ituoti Baltieji rūmai, plakatų

......... su atitinkamais užrašais ir
Bet raudonieji iki sioĮne-j šūkiais buv 70 Del

rodo jokio noro susitaikyti. kurfą sudarė Antanas
Mažeika, Algis Budreckis, 
Legeckis ir Vainis, priėmė 
Baltuosiuose rūmuose prez 
patarėjas Lee C. White, ku
riam žygio vadovas A. Ma- 

Gegužės 6 d. po sunkios1 žeika įteikė memorandumą, 
ligos Vilniuje mirė rašytoja Priėmimas buvo šiltas.
satyrikė Liūne Janušytė, 56: . ......
m. amžiaus- ten žygio dalyviai nue-

i jo pne Lincolno paminklo, 
Velionė savo pirmąją fel- kur padėjo vainiką. Tai pa- 

jetonų knygą „Ant ko aš ir darė ir ant žuvusio prez. 
pasirašau“ išleido 1935 m., Kennedy kapo. 
kitais metais „Važiuojam“,

Lietuvoje mirė r aš. 
Liūne Janušytė

Jurgi Jankų
Kinija išsprogdino 
antrą atomo bombą

Gyvenantis Rochesteryje, Praeitą penktadienį rau 
N.Y., žinomas lietuvių rašy- donoji Kiniia išsDroerdincdonoji Kinija išsprogdino
tojas ir L- Bendruomenės antrąją atominę bombą, ku- 
Tarybos narys Jurgis Jan- ri esanti tokio galingumo, 
kus buvo darbe sunkiai §u- kaip kad JAV numetė į Ja- 
žeistas. Gegužės 12 d. dirb- ponijos miestą Hiroshimą 
tuvėje presas jam nukirto antrojo pasaulinio karo ga- 
kairiosios rankos pirštus.

J. Jankus dabar 
Northside ligoninėje.

Pabėgo lenkų karo 
misijos vadas

Wladislav Tykocinski, 
Lenkijos karinės misijos ry-

le. Pirmąją atominę bombą 
guli Kinija išsprogdino praeitų

metų spalio mėnesį.
žinoma, dar praeis kiek 

laiko, kol Kinija pajėgs tų 
bombų pasigaminti daugiau 
ir turės priemonių joms nu
vežti ten, kur norės numes
ti.

Antrosios bombos išsprog-

kaip priešingas šalis sutai
kyti ir grąžinti taiką. Ten 
Pietų Amerikos Organizaci
ja pasiuntė 5 asmenų komi
siją ir ją įpareigojo įgyven
dinti taiką ir grąžinti kons
titucinį teisingumą. Be jos, 
atvyko Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriaus atstovas Morą.
JAV ten turi savo ambasa
dorių. o be to, prezidentas 
pasiuntė dar 4 asmenų mo- 
misiją, kuriai vadovauja 
Bundy, krašto saugumo rei
kalams patarėjas. Bet iki 
šiol visos tos komisijos dar 
savo darbo vaisiais negali 
pasigirti.

Mūšių paliaubos yra pa
skelbtos, bet praktikoje jos
nevykdomos, ginklai su- Sniege paskendo 
žvanga tai vienoj, tai kitoj ** 
vietoj. Aną dieną sukilėlių 
pozicijas puolė net 'lėktuvai 
ir sunaikino jų radijo stotį, 
per kurią jie kalbėjo savo 
šalininkams. Tai padėtį dar 
labiau įtempė. Tokių suliep- 
snojančių mūšių metu, kuo 
riuose dalyvauja ir tankai, 
be aiškios pergalės pasistū- viešbutyje. Jame šiuo metu

cialistai jau išvykę iš krašto. 
Bet, žinoma, nėia jokios ga
rantijos, kad įvykiams vie
naip ar kitaip susiklosčius 
jie negrįš ir neužims val
džios.

Tikėsime, kad čia bus 
rastas tinkamas sprendimas 
ir jam įgyvendinti kelias— 
bus užkirsta proga naujam 
komunistų židiniui susikurti 
ir pastatyta tokia valdžia, 
kokios nori gyventojų dau
guma.

Į Domininkonus jau atvy
ko ir pirmieji Amerikos Val
stybių Organizacijos kariai 
(300 vyrų), kuriuos pasiun
tė Hondūras ir Costą Rica.

daug žmonių
Praeitą šeštadienį aukš

čiausio kalno Vokietijoje 
Zugspitze sniego griūtis pa
laidojo kelias dešimtis žmo
nių, kurie tuo metu buvo 
aukštai kalne esančiame

tiniame Berlyne viršininkas. dinimns be abejonės pakels į mėjama tai į vieną, tai į ki- apsistoja daugiausia slidi- 
nasitrailkė i Vakaru Rpriv., Kiniinc wnri vnap Ayiins , ______ __________pasitraukė į Vakarų Berly- Kinijos svorį ypač Azijos 
nąir paprašė JAV prieglau-. valstybių akyse- 
dos. Jo prašymas patenkin
tas.

Jis kalbino ir savo žmoną 
su vaiku pasilikti Vakaruo
se, bet ji n esutiko.

Vienuoliai įvelti 
į šmugelį

tą pusę ir lieka šimtai už- nėjimo sportininkai, 
muštų, tarp kurių daug civi-: Kadangi sniego sluogsnig 
lių gyventojų- i yra net 59 pėdų storio, tai

Sukilėliai - revoliucionie-I jo prispausti žmonės negali 
riai su pulk. Deno priešaky išlikti gyvi, kol kada bus at-
yra įsitikinę esą teisėti kraš- kasti. Spėjama, kad žuvo a- 
to šeimininkai ir tikisi lai- pie 100 žmonių, daugiausia 

įmeti. Deno atmetą kaltini- vokiečių ir austrų. Išgelbėta 
mą, kad jie esą komunistai ■ ir keliasdešimt sužeistų, 
arba jų įtakoje. Jis pabrėžė? Gelbėjimo darbai tebe- 

. kad laimėję sukilėliai neuž-1 vyksta.
Cigarečių net $64,000 vertes. megg santykių su Kuba. Jis 

Prez. Johnsonas rengiasi Rastas negyvas žmogus vie- kaltina jAV, kad jos re- —

Sumažins mokesčių 
4 bidonus dolerių

Italijoje klesti cigarečių 
šmugelis. Viename kapuci
nų vienuolyne policija užti
ko iš užsienio slaptai įvežtų

pasiūlyti kongresui suma-1 nuolyne ir kitas už vienuo- 
žinti a krizinių (excise) mo- lyno ribų.

ir dar metais vėliau satyrinį' Vėliau žygio dalyvius pri- 
romaną „Korektūros klai- ėmė Lietuvos atstovas Juo
da“. Anais laikais panašių zas Kejeckas. Bostoniečių 
satyrinių veikalų buvo labai delegaciją priėmė atstovų 
nedaug, todėl toje srityje ve-, rūmų pirm. John McCor- 
lionė buvo viena iš pradi-' mack, bet apie tai kitoje vie-

kesčių pradedant liepos 1 d. Vatikano laikraštis 
dalimis per 5 metus net 4 bi- ' gailestauja tą įvykį ir prilei 
lionus dolerių.

Akcizas būtų sumažinta
džia. kad į šmugelį tokiu ar 
kitokiu būdu bus pirštus

ninkių.

Maskvos Lunikui
nepavyko

Praeitą savaitę Sovietų

toje.

Apie žygį rašė Washing- 
tono laikraščiai, rodė televi
zija. Amerikos Balso radijas 
apie tai pranešė ir Lietuvai.

Policijos vado pareiški-

brangenybėm, šaldytuvams, prikišę ir kai kurie vienuo- 
automobiliams. pasikalbėji- liai. Policija veda tardymą, 
mams telefonu, kosmetikos
reikmenims ir kt.

Pavyzdžiui, automobilių
akcizą jau nuo gegužės 15 d- 5,300 žmonių

Dėl viesulo žuvo

siūloma sumažinti nuo 10 
dabar imamų procentų iki Pakistane siautė baisus
7. o 1969 m. imti akcizo mo- viesulas, ten ciklonu vadina-

Sąjunga paleido į mėnulį mu> taj buvo pavyzdingiau- 
Luniką 5, kuris turėjo. sja įr įspūdingiausia de- 
„minkštai“ nusileisti ant monstracija: gera tvarka, 
mėnulio ir jo instrumentai nebuvę joje purvinais marš- 
turėjo toliau veikti ir teikti kiniais apsileidėlių, visi bu- 
žinias į žemę. Vę gražiai apsivilkę, daug

Deja, jis mėnulį pasiekė, moterų net tautiniais drabu- 
bet į jį atsimušęs sudužo. žiais.

Amerikiečiai numato to- . *
kį bandymą šių metų gale ar Žygiui vadovavo Antanas 
kitų pradžioje.

kesčio tik 5%. 
Prezidentas

mas. Ta nelaimė ištiko kraš-

miancios kontrrevoliucio
nierius ir savo elgesiu skati- 

aP-1 nančios komunistus.
Iš antros pusės gen. Bar- 

reras, kuris yra 5 asmenų 
juntos (tarybos) priešaky, 
reikalauja, kad iki rinkimų 
valdytų karinė valdžia. Abi 
pusės vis dar rengiasi spren
džiamam susitikimui kovos 
lauke. JAV stengiasi laiky-1 
tis neutraliai, bet faktinai. ! 
atrodo, daugiau linksta į 
juntos pusę. Joms rūpi, kad 
šitoje saloje neatsirastų kita 
Kuba. Bet taip pat svarbu,

kafj ta gegužės 14 d- Žuvusiųjų; kad joje neįsigalėtų ir nau-,
sumailnm’al^^esčiuSj^'ŠT^4^®?;0.^ jas Trujillo. kuris tą kraštą 
dėl to sumažės ir prekių kai- m"i hko ^mta' tūkstančių, per 31 metus žiaunai vaide.; 
nos, juo bus daugiau perka- !,es <?.,d.ysls-ue8!,1??„V™ S,UraStl teisingiausią kelią 
ma, reikės didinti gamybą pakeliui nusiavė lyg su, tjkrosiomsjlemokraujos.je- 
ir taip daugiau žmonių gaus šluota.

mano.

Domininkonų respublikos gen. 
Elias Wessin. didžiausios ka
riuomenės apmokymo stovyk
los vadas, buvo sutikęs atsista
tydinti iš savo pareigų, bet vė
liau savo nuomonę pakeitė. De
no šalininkai reikalauja visų 
pirma jį pašalinti.

darbo. 1960 metais panašus vie-

Mažeika ir Algis Budreckis. naujų kelių statybai.

Kol kas paliekami nesu-Į sulas tenai į kapus nuvalė 
mažinti mokesčiai sunkve- apie 16,000 žmonių. Šj ne- 
žimiams. nes tie pinigai eis į turtingą kraštą ištinka dai

ir žemės drebėjimai.

goms .padėti, jas paskatinti 
ir tinkamai ir laiku paremti, 
kad nebūtų juodosios ar 
raudonosios diktatūros šali
ninku pasmaugtos, nėra 
lengva.. Čia lengva suklysti
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Laikas bėga - kodėl delsiama?
1963 m- sausio 10 d. Bostone mirė per 90 metų per

žengęs Kazimieras Pratapas, palikus apie $40.000. beveik 
visus visuomeniniams reikalams, iš jų virš $30.000 ^pa
galbai norintiems išeiti aukštąjį mokslą lietuvių kilmės 
moksleiviams**, kaip viešai buvo vieno iš testamento 
vykdytoju paskelbta „Keleivy“ 1964 m. lapkričio 25 d. 
Vėliau, gruodžio 23 d., buvo paskelbta, kad bus paruoš
tos taisyklės, kaip tuos paliktus moksleiviams pinigus 
skirstyti. Ir nuo to laiko nieko daugiau nebegirdėti, nors 
jau praėjo beveik pusmetis.

Šiame krašte mėgstama sakyti, kad laikas yra pinigai. 
Vadinasi, laiko be reikalo neleisk, bet ir pinigų nelaikyk 
maiše, o juos leisk taip, kad jie tau kitus pinigus uždirbtų.

Velionis K. Pratapas savo santaupas paskyrė be galo 
gražiam tikslui — pinigo neturinčiam jaunimui pagelbėti 
aukštąjį mokslą baigti. Tokio jaunimo turime pakanka
mai. Svarbu, kad visi norintieji galėtų kuo geriau išsi
mokslinti, nes juo daugiau turėsime išsimokslinusių, tuo 
bus mūsų visuomenė pajėgesnė kultūriniame ir politinia
me šio krašto gyvenime, tuo mūsų balsas stipresnis ir mūsų 
veiksmas reikšmingesnis mūsų laisvės kovoje, ir tuo patys 
atsparesni ir šio krašto visas tautybes tirpinančiam katilui.

Iš pasakytų žodžių aišku, kad jau minėtam tikslui 
skirtas doleris turėtų būti kuo greičiau paleistas į apyvar
tą. kuo greičiau panaudotas tam tikslui, kuriam ji velionis 
K. Pratapas paskyrė.

Bet, kaip atrodo, iki šiol jo \aiia nevykdoma. Jau 
praėjo beveik pustrečių metų nuo jo mirties, ir nieko ne
padaryta — jo sunkiai uždirbti doleriai tebeguli nenau
dojami.

Keliame tą reikalą, nes jis yra viešas reikalas, o ne 
koks šeimyninis. Trisdešimt tūkstančių dolerių yra nema
ža suma. Ji nevieną mokslo siekianti galės apčiuopiamai 
paremti. Jeigu ji bus dalijama grąžintinai, tai kuo anks
čiau bus paskirta, tuo anksčiau pradės grįžti ir vėl galės 
būti panaudota panašiam tikslui.

Testamento vykdytojai turėtų kuo greičiau paskelbti, 
kaip tuo palikimu susidomėję moksleiviai gali pasinau
doti, kaip tie kandidatai atrenkami ir kas juos atrenka. 
Tam reikalingos teisiniu požiūriu tvirtai suredaguotos ir 
viešai paskelbtos taisyklės- Juk testamento vykdytojai ve
lionio yra įgalioti atlikti pagal jo valią tam tikrą viešą 
visuomeninį uždavinį, tai suprantama, kad nebus galima 
tų sumų skirstyti šiaip sau iš po skverno. Juk valios vyk
dytojai turi prieš visuomenę ir moralinę atsakomybę.

Be to, dar primintina. kad visi vieši fondai skelbia 
ir savo viešas apyskaitas. Ir šiuo atveju visuomenė norėtų 
žinoti, kiek tie garbingo tautiečio pinigai atnešė bankuos 
pelno, ar jau kiek nuostolio, tą palikimą tvarkant ar ji 
globojant ir kam tos išlaidos sumokėtos.

Visa tai testamento vykdytojai turi žinoti ir gerai 
įsisąmoninti. Gi delsdami bei kažko tylėdami laukdami, 
jie nusikalsta mūsų visuomenei ir velionio K. Piatapo 
valiai.

Kazimieras Pratapas mirdamas paliko gražų atmini
mą. Jis, paprastas darbo žmogus, pasirodė kur kas prana
šesnis už kai kuriuos tuos. kurie net sielų ganytojais skel
bėsi, iš to duoną valgė ir uždirbo šimtus tūkstančių, bet 
mirdami lietuviškiems reikalams jų nepaliko (kun. M. 
\ i t kus ir kt.). Šie bus greitai visuomenės pamiršti, nors ir 
kažin kokio didumo akmens paminkius būtų patys sau 
pasistatę, o K. Pratapas ilgai ’ous atmenamas ir kitiems 
pavyzdžiu laikomas. Bet mokėkime skrupulingai vykdyti 
jo valią. Pirmon galvon Tai liečia jo testamento vykdyto
jus, kuriais jis pasitikėjo. Mes laukiame jų balso.

Kairėje Collie Leroy Willkins. kuris buvo kaltii 
nušovęs Viola Liuzzo. bet nenuteistas, nes prisiekę po- 
sėdininkai negalėjo vieningai susitarti. Dešinėje jo gy
nėjas adv. Matt Murphy. įžymus Ku Klux Klan narys.

Lietuvos Steigiamasis Seimas
J. Vilu

ti visi, ne vien tik redakci- 
1 jos. Žinant, kad mūsų spau- 
į da nėia komercinė ir didelių 
i pelnų kad ir siektų, jų netu
rėtų. vistik didesnis prenu-1
meratorių skaičius sudaro •
sąlygas pasirūpinti ir tinka- Prieš 45 metus gegužės 15 caro padonys“, o socialde- 

i d. pirmą kartą lietuvių tau- mokratų Lietuvos nepriklau- 
tos istorijoje susirinko de- somybės šūkį laikė vėjavai- 
mokiatiniu būdu išrinktas kiškų, nerimtu.

mesmu turiniu.
„Juo būdu kad ir kukli

parama spaudai — jo ne-
1 Lietuvos Steigiamasis Sei
■ mas, pilnateisis Lietuvos masis Seimas vienbalsiai de-
valstvbės ^iminikas- jos gy- kia,.avo Lietuvos nepriklau- n o knygą u laikraščių ly- ventojų valios reiškėjas. somvb. Gi St Seimas buvo 

gio. klausk, kuo pats esi pne> XT T • x o& 1 Nors Lietuvos St. Seimo
to prisidėjęs. _ nariai buvo Įvairių tautybių

Spaudos mėnuo tegul jr įvairių pažiūrų, bet jis 
vienbalsiai paskelbė:
Steigiamasis Seimas, reikš-

į krenta i kiaurą maišą.
„Reikalaudamas aukštes-

bus kiekvieno lietuvio sąži 
nės patikrinimo laikotar-

Todėl Lietuvos Steigia-

rbę.
demokratiniu būdu. visiems 
Lietuvos gyventojams lais
vai rinkimuose dalyvaujant, 
išrinktas. Taigi tikras Lie
tuvos žmonių valios reiškė
jas ir kartu pilnateisis savo

Kas kitur rašoma
KOKS BIMBA ISTORIKAS Lietuvoje dabar yra demo- 

.... . x kratinė santvarka.
\ Ūmaus universiteto. M sakėme ir sakome.

turis yra pavadinto, jokio demokratinž
universiteto nebaigusio Vin- ak w Rur dau
•o Kapsuko vardu, Lais- _ ______
.ės** redaktoriui A . 71 vaidoAntanui
Bimbai suteikė 
mokslų garbės daktaro laip-1 
snį.

Kiek jis tokio laipsnio y-

pabodama ir mažu- 
. .. mos teisių, kur piliečiai turi

i spaudos, žodžio, susirinki
mų ir kitas laisves, kur kraš
to vadovybė yra laisvai ren
kama iš laisvai išstatytųra vertas, geriausia liudija kandidatuir tt

pačių komunistų dar 1926} juk dabai Lietuvoje vi- 
m. jų žurnale kibirkštis g^ dajyka? būtinų demo- 
Nr. lo isspausdinta A. Bim- kratjjaj nėra Ten ją valdo 
oos Knygos Istorija klasių_ . '____
kovos Amerikoje“ recenzi-; 
ja. Ji pavadinta „Istorija — 
kaip jos nereikia rašyti“. Ir 
tenai taip rašoma:

„Knyga didelė, net 608 
puslapių. Bet... paimi tą
knygą į rankas ir manai:' _
kam ją rašė A- Bimba, o jei jus Zo(jžiu. ten yra patie

'’ ’ aukščiausio laipsnio nruta
liausią diktatūra, bet Jokub-

jau tai iiuuuvu icmaiv
išleisti. Tai ne istorija, o 
vien žalia

pastatyti komisarai, ten nė
ra laisvos spaudos, ten visos 
partijos uždarytos ir tik vie
niems komunistams telei-

Plu* . . . ' damas Lietuvos žmonių va
Gegužės mėnuo jau į pusė- Įį^? proklamuoja esant atsta- šalies šeimininkas.

jo. todėl kiekvienam ir mū-j tytą. nepriklausomą Lietuvos' Įdomu, kad ne visa dietu- 
sų skaitytojui . jau laikas • valstybę, kaipo demokrati- vių išeivijos spauda yra lin- 

patikrinti sąžinę*’ ir save'nę respubliką, etnografinė- kusi Lietuvos Steigiamąjį 
paklausti: „Ką aš padariau,
kad mano Keleivis galėtų 
tvirtesnėmis kojomis po pa
sauli keliauti?“

GERIA TRIS KARTUS 

DAUGIAU

mis sienomis ir laisvą nuo Seimą prisiminti, 
valstybinių ryšių, kurie yra Mat. būta tokių, kurie su
puvę su kitomis valstybėmis. ]aužė jo priimtą konstituci- 

Taiai nuo tos dienos 1918 ją. šalį pradėjo valdyti be 
m.vasario 16 d. paskelbtas jokios demokratiniai rinktos 

j Lietuvos nepriklausomybės gyventojų atstovybės, atsi-

Maskvos davatkų laikraš
čiui „Vilniai“ iš Vilniaus 
kažkoks P. Vilnietis tarp 
kitko rašo:

"Nors tokių dalykų, kaip 
alkoholinių gėrimų vartoji- ! Jun£°s 
mo

, aktas virto faktu — Lietu
vos valstybė atsikėlė ant sa
vo kojų-

St. Seimo politinis ir tau
tinis sąstatas buvo šis:

remdami tik Į ginkluotas 
pajėgas. O kad vėliau ir bu
vo paskelbti seimo rinkimai, 
tai jie nebuvo nei visuoti
niai, nei demokratiški. Ir

Krikščionių demokratų naujai paskelbta Lietuvos 
bloko — 59, valstiečių są- konstitucija taip pat nebu-

Le My Vietname užėjo ant minu ir todėl sunkiai nuken
tėjo. Nabagas neiftkęsdamas skausmo šaukia, kai kiti 
kariai jį deda ant neštuvų.

— 20, socialdemo-i vo Lietuvos gyventojų lais- 
nadidėiimu *""nereikėtu i kratų — 13. socialistų liau- vos v alios išdava, bet tik iš INis paradoT-'dininM-9.žydų-6.1en- aukšto jiems primesta. Tai 

mų gerovės pakilimą, žmo- kų— 3, vokiečių—1 ir dar-, tokiems šiandien n nėra ma- 
bo žmonių— 1, iš viso 112.; lonu Steigiamasis Seimas 

St. Seimo rinkimuose tu-' prisiminti.
f Tiesa, kaip St. Seime, 
taip ir vėlesniuose trijuose 

Ašmenos, Lydos, Bielovie-. buvusiuose Lietuvos seimuo- 
žio. Bielskio, Baltstogės.; se. demokratiniu būdu iš- 
Gardino, Augustavo ir pa- rinktuose, būta daug daug 

T1_- • ties Vilniaus. Deja. tos že- ginčų, nesusipratimų. Bet
kad Hfl’icHan <tp mės ouvo okupuotos kurios šalies parlamentaikad žmonis daužau ge-Į kartu vjlniu^ todėl rin- apsieina be ginčų tarp jvai-

S’vargo cTdabar'kai reikTa kimuos nedalyvavo, ir St. rių politinių srovių atstovų?
. Seimas susirinko Kaune. Dabar kai kur yra prigi- 

-, . T čia idomu prisiminti, kad jusi maskvinė mada— vien
iai.’ * *” n tPAn*i*n« ’ prieškariniais metais, dar partinės sistemos santvarka,gnebiasi pnesingos teorijos., Rusijai yaJ_ n<? Rag Raip

i n cigon i. jdant, Lietuvos Socialdemo- tiktai diktatūra.
0 gal tai jau tokia parti- kratų partijos veikla kaip Diktatūrinėse šalyse vals- 

jos linija. Daugiau gersi, dk apėmė tas sritis, kurios tybės opieji reikalai spren- 
I J ,,

nės daugiau vaišinasi, dau
giau linksminasi. Lietuvoj 
alkoholinių gėrimų suvarto-' rėjo dalyvauti ir Vilnijos sri- 
jiraas pakilęs apie 3 kartus, ties gyventojai, būtent, 
skaičiuojant kiekvienam gy-

džiama veikti, ten nėra net i ventojui (pas latvius ir estus 
laisvų darbininkų unijų, ku- dar dagiau), 
rios gintų darbininkų reika-1 TL” ”57’1f __ J » • , "   a • vo.

blogai surinkta tvarka yra demo-j pateisinti didelį girtavimą į
kratija. ” T Jmeciziaga istorijai

Tai šitaip įvertina išmin
tingas komunistas Bimbą is
toriką. Matyti. Vilniaus uni
versiteto profesoriai Bim
bos „istorijos“ veikalų nėra 
skaitę ir daktaro laipsnį jam 
suteikė partijai paliepus.

Pastebėsime, kad „Ki
birkštį“ redagavo V. Kapsu
kas su Angariečiu. Vadinasi,
Kapsukas buvo čia blaivės-, Reiki b kaa
nes nuomones, negu dabar ____IK___________

SPAUDOS MENESIO 
PROGA

Kaip žinoma, gegužės mė
nuo paskelbtas spaudos va daugiau girtas išsiplepėsi į Lietuvos Valstybės Tarybos džiami kulkų pagalba, o de- 
jaus mėnesiu. Ta proga J šnipams, o rečiau išsiblaivy-j 1919 m. lapkričio 20 d. St., mokratinėse — rankų pakė- 

9« h damas, mažiau matysi tary-, Seimo paskelbtu rinkimų Į- Hmu
♦Jl/mVAP ! a a • — • _ • T • J   ▼ •

’Dirva“ balandžio 28 d- ra-
- šo:

„Nei kalbomis, nei straip
sniais daug neatsieksime.

negu
tinis Kapsuko vardo univer
sitetas.

Bet Vilniaus universitetas 
iškrėtė ir kitą Bimbą liečian
tį juoką. Balandžio 7 d. to 
universiteto istorijos-folo- 
logijos fakulteto mokslinė
je konferencijoje žurnalisti
kos katedros vyr. dėstytojas 
Bronius Raguotis skaitė pa
skaitą „Antanas Bimba — 
literatūros kritikas ir publi
cistas“.

Na. jau nieko nėra juo
kingesnio, kaip Bimbą lai
kyti dar ir literatūros kriti
ku !

mingas kalbas klauso, kas 
tuos straipsnius skaito, in- 
formuojasi, keičiasi nuomo
nėmis.

„Reikia skatinti lietuviš
kų knygų skaitymą, kad išsi
kristalizuotų skaitančiosios 
bendruomenės narių lygis, 
kad rašytojai Įgytų kūrybi-

binės tikrovės-..

1 PAVERGTŲJŲ SEIMAS 

DĖKOJA STEVESONUI

1 statymu Įėjo Į Lietuvos vals- Lietuvos St. Seimas davė 
1 tybės sienas. • demokratinę konstituciją,

1896 m. Įvyko Vilniuje kuri sudarė sąlygas vystytis 
pirmas Lietuvos Socialde- ir tobulėti vidaus demokra- 
mokratų Partijos steigiama- tinei santvarkai. Deja ta ga-

Gegužės 6 d. Pavergtųjų 
Seimas savo posėdyje Jung
tinių Valstybių ambasado
riui Jungtinėse Tautose Ad- 
lai E. Stevensonui už jo dė
mesio vertus pareiškimus 
balandžio 26 d. Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo komi-nio stimulo ne tik sau rašyti, j .... o , c

bet rašyti su viltimi, kad jo1 sl^e ir ^zes 3 d' 
darbas susilauks tinkamo
dėmesio, kad kūrybai skir
tas darbas susilauks ir tin-j 
kamo atpildo.

„Lygiai tuo pat būdu sa- 
, vo spaudos lygį pakelsime 
' ne spaudą kritikuodami ir

! mo Taryboje tarp kita ko 
rašo:

sis suvažiavimas, kuris pasi- limvbė demokratijos priešų 
sakė už Lietuvos valstybės buvo užgniaužta. Todėl tuo 
atsteigimą su St. Seimu Vii- labiau dabar prisimintinas 
niuje. Ir nuo tada beveik Lietuvos St. Seimas, ypač 
kiekvienas Lietuvos sočiai- kai dabar Lietuvą spaudžia 
demokratų atsišaukimas vis okupacija, kai demokratinės 
kartojo šūki: Lai gyvuoja santvarkos nebeliko nė ma- 
Neprigulminga Lietuva su žiausio ženklo, kai bet koks 
Įsteigiamu seimu Vilniuje! laisvos gyventojų valios bal- 

Dabar kai kas mėgina nu- j sas yra užgniaužtas polici- 
neigti tą faktą, kad Lietuvos nėm okupanto priemonėm. 
Socialdemokratų Partija bu

Paprastai, komunistai i- įbet sudary- 
vamausiom gudriom propa- damį jaj augtj ir bu.
gando? priemonėm stengiasi 
savo mokslo Įstaigas ir savo 
„mokslus ir pamokslus“ gar
sinti ir prieš Vakarų pasau
li vaidinti pranašumą. Bet 
tokiais garbės daktarais kaiP 
Bimba Vilniaus universitetas 
visai nusibimbino. Akivaiz
doje tokių faktų, jau netek
tų visiškai nustebti, jei tas 
universitetas vakarykščia 
kiaulių šėrėją rytoj pakel
tų i literatūros katedros ve
dėjas ir suteiktų jai daktaro 
laipsni...

VILNIES DEMOKRATINE 
SANTVARKA

Minkštos galvelės „Vil-

joti spaudos vertu turiniu. 
Prie to darbo galime prisidė-

„Teesie man leista pa
reikšti savo vilti, kad netru
kus ateis diena, kai Jūs. 
Pone Ambasadoriau, panau
dosite savo nepralenkiamus 
gabumus Jungtinėms Tau
toms pateikti apsisprendimo 
teisės paneigimą Centro ir 
Rvtų Europos Tautoms- Ši
tokią akciją geriausiai pra
dėti teisiškai aiškia ir pa
prasta Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos byla.“

ELTA

JAV BENDRUOMENES 
SUSIRINKIMAS

AUSTRALIJA 

A. Krausui 60 m.
Gegužės 10 d. 60 metų

vo nuo jos įsikūrimo dienos 
Lietuvos nepriklausomybės 
šalininkė, o iš tikrųjų vra 
neužginčijamai tikra, kad 
Lietuvos socialdemokratija! sukako netoli Melbourne gy- 
pirmoji pasirodė su savo po-: venančiam Antanui Krau- 
litinio veikimo programa irisui, visuomenininkui, peda-
Lietuvos nepriklausomybės 
šūkiu.

Galop nėra jau taip svar
bu, kas pirmieji viešai pasi
rodė su Lietuvos nepriklau
somybės šūkiu, bet yra žy
miai svarbesnis reikalas —

gogui ir žymiam skautų vei
kėjui.

Gegužės 22-23 dienomis 
Philadelphijoje susirenka 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba. Pagrindiniai 
klausimai darbotvarkėje yra 
vieningos veiklos aptarimas

NATO generalinis sekr. Manlio šių metų laikotarpyje (pra-
Bn-ic. iu.» čipsus, nešėjas V Sidzikauskas), dOVana viSOklOmiS prOgOmiS

Tikėti, kad taiką galima 
užtikrinti atidavus vilkams 
mažą valstybę, yra nelai- 

tai visų Lietuvoje gimusių minga klaida, pasakė Chur- 
politinių sambūrių to šūkio chill, kai 1938 m. Hitleris 
įsisavinimas, net ir tų, kurie prisijungė dalį Čekoslovaki* 
anuomet spaudoje sakėsi, jos.
norį pasilikti „viemi Rusijos ..............................................

Keleivio prenumerata - gera
nies“ štabo narys Jokubka kus JAV politikai Vietname ir tolimesni darbo planai (pra-j
balandžio 29 d- rašo, kad Domininkonuose. nešėjas dr. A. Klimas) irkt. Į
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KAS NIEKO NETEIKIA. 
TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Gyvenimas tebeverda salėse kartūnų balius. Tai tradici

Kai prieš kelias savaites 
čia rašiau paskutinį prane
šimą. tai nė jauste nenujau
čiau, koks pasiutusiai gyvas 
visuomeninis - kultūrinis gy
venimas Detroite bus pava
sario mėnesiais. Kai ką iš

nis šokių ir suknučių premi
javimo vakaras, kuris visa
da įvykdavo pačioje Daina
voje. o šį metą pirmą kartą 
buvo perkeltas į Detroitą. 
O gegužės 9 d. buvo pami
nėta Motinos diena, kur pa-

būsimų įvykių, kurie dabar ( *kan.ą^ skaitė dr- Adolfas 
jau praeityje, tuomet sumi- Pamūšis, o meninę progra- 
nėjau- Veita prie jų su pora atliko šeštadieninės
žodžių sugrįžti ir pasakyti, m°kyklos vaikučiai. Tai irgi

tradicinis parengimas per 
kelioliką metų. Gaila, tuo 

deemer vid. mokyklos spor- buvau iš Detroito iš-
to salėje rungėsi JAV ir Ka- vyk^.s ir aPie ši4 dviejų Pą- 
nados geriausieji lietuvių ien£imų eigą nieko negaliu 
krepšininkai. Svarbiausias l)asakyti.
vyių A klasės rungtynes lai-: Gegužės 15 d. į Lietuvių

kaip jie pavyko
Balandžio 25 d. Holy Re-

mėjo Detroito „Kovas", tap
damas šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio meisteriu iki 
sekančių metų. Detroitui to-

namus atvyksta Clevelando 
jaunimo ansamblis „Auku
ras“, susidedąs net iš 70-ties 
dalyvių. Jame reiškiasi ir

kia garbė pas save rengti dainininkai, ir kanklininkai 
rungtynes tenka kas aštuo- tautinių šokių šokėjai, 
neri metai. Publika domėjo- Dainininkams diriguoja gar
si, ir apie pora šimtų tautie- susis ’ Čiurlionio“ ansamb- 
čių salėje sėdėjo visą laiką, ko dirigentas, jaunimo ma- 
Būtu publikos buvę daug gikas Alfonsas Mikulskis. O 
daugiau per baigmines gegužės 16 d. — žuvusiųjų 
rungtynes, bet... už Lietuvos laisvę pagerbi-

Tuo pačiu laiku Lietuvių mas» 25-rių metų baisiųjų 
namuose lietuanistinės mo- okupacijų sukaktį minint, 
kyklos vaikučiai pasirodė ^ia kalbą pasakys vienas iš 
su savo muzikiniais ir kito- 1941 m. sukilimo vadų Lė
kiais talentais. Juos parvež- vas Prapuolenis, o montažą 
ti ir jų programą stebėti li- ruošia aktorius ir režisierius 
ko vėl pora šimtų žmonių. Justas Pusdešris. Taipgi me- 
Daugelis jų labai norėjo bū- ninėje programoje dalyvaus 
ti krepšinio rungtynėse, bet muz- Albertas Mateika su 
mokyklos vadovybė ir tėvų šv. Antano bažnyčios choru, 
komitetas nerado reikalo Nors apie abu šiuos paren- 
datos nukelti nei pirmyn, t gimus rašau busimajame lai- 
nei atgal. i ke- bet žinau, kad kol mano

Nuo čia jau prasideda po žodžiai pasieks skaitytoją, 
du parengimus kiekvieną tai bus jau abu parengimai 
savaitgalį! Gerai tiek, kad praėję. Na. tegul bent žino 
ne kartu, o vienas šeštadie- Naujosios Anglijos žmonės, 
nį, kitas sekmadienį, štai! kaip perkrauti vakarais, mi- 
kaip jie išdėstyti: i nėjimais, banketais yra De-

Gegužės 1 d. Balfo 76 sk. j troito lietuvių savaitgaliai, 
vakaras. Čia buvo suvaidin- Ak, atsiprašau! Dar vieną 
ta tikrai linksma ir nuotai- praleidau. Nuo gegužės 9 d. 
kinga, nors ir tuščio turinio, iki 16 d. Lietuvių namuose 
3 veiksmų komedija „Teta vyksta (taigi—vyko) Vikto- 
iš Amerikos“. Kas tą veika-; ro Petravičiaus grafikos ir 
liuką yra parašęs sužinoti tapybos kūrinių paroda. Šis 
neteko. Jį režisavo Dramos į Kauno ir Paryžiaus mokyk- 
mėgėjų sambūrio vadovė Z.. jų dailininkas čia prieš me- 
Arlauskaitė- Pačią juokin- tus buvo išstatęs kelioliką 
giausią rolę suvaidino Algis gavo darbų su kitais dviem 
Pesys, persirengęs moteri- dailininkais ir susilaukė di- 
mi. taigi — teta iš Amerikos, delio publikos dėmesio- Už- 
Publikos buvo apie pora tat dabar grižo su 40-čia sa- 
šimtų. Reikia manyti, kad ' vo darbų vienas.
Balfas gavo šiek tiek pelno,' Ar jau viskas salėse šiam 
nes Z. Mikšienė ir jos akto- pavasariui? Prisi pažinsiu— 
riai niekada jokių honorarų • nešinau. Bent tuo tarpu ne- 
neima. Jie Balfui per 15 me-, bežinau, kas bus du pasku- 
tų savaidino jau 11 veikalų.! tinius gegužės savaitgalius.

Gegužės 2 d. šauniu ban-į Dažnai pavėlavę organizaci- 
ketu buvo pagerbtas ats. • jų veikėjai telefonu pašau- 
majoras, buvęs Kauno ug- kia ir rašvti prašo kaip tik 
niagesių viršininkas, Mažo- tada. kai laišką redakcijai 
sios Lietuvos sūnus Jonas tik ką į pašto dėžutę esu į- 
Šimkus. Atsilankė apie 120 metęs...
žmonių, jų tarpe ir gen. Jo-; Vistiek kažinko salėse jau 
nas Černius is Flinto. Pager-į nebesulauksime iki rudens, 
bimą rengė Detroito šauliai, Nes nežinia, kas gali atsitik- 
nes J. Šimkus yra jų kuopos ti, kai., sakysime, savaitgali 
narys. Kad pagerbimas bū- užšutina nevėsinamoje sa- 
tu prasmingesnis, ta pačia įėję iki 100 laipsnių F. Tuo- 
proga buvo suruošta kultu- met niekas nebeateina, o ir 
rinė parodėlė, su kun. Vik- atėjęs nebepabūna. Užtat 
toro Krikščiūnevičiaus gar- greitai prasidės piknikai-ge- 
siais Lietuvos pašto ženklų gūžinės. Viena tokia gegu- 
albumais, su retomis šaulių žinė, didelės organizacijos 
knygynėlio knygomis, su au-, rengiama. jau čia pat. SLA 
diniais, mezginiais ir kita 352.31 kuopa rengia pirmą- 
kuo. Ir Balfo, ir šaulių pa- jį didelį pikniką birželio 6 
rengimai buvo Lietuvių na- d Beechnut Grove parke, 
muose. Ten pat įvyko ar dar Tradicinis birželio trėmi- 
numatvti rengti ir visi kiti mu minėjimas, rengiamas 
parengimai, tad, jei vietos trijų Pabaltijo tautų
nepaminiu, — visur reiškia kartu? bus birželio 13 d. 
Lietuvių namui. Kolkas nežinau nei kurioje

Gegužės 8 d. buvo Daina- salėje, ne kurią valandą 
vos jaunimo stovyklai remti prasidės, šiemet, manau, jis

Early Bird televizija parodė viršuje matomo Georgės 
Lemay nuotrauką, kuris 1961 metais iš Montrealio 
banko pagrobė keturis milionus dolerių. Kažkas iš Fort 
Lauderdale. Fla.. gyventojų iš televizijos ji atpažino ir 
įdavė policijai. Tuo metu jis tame mieste buvo ir plau
kiojo jachta, čia matome, kaip jį policininkas išveda 
iš jachtos.

1 liks keturi chorai: Chicagos
Lietuvių Operos, Alice Ste- 
phens motei ų, Lietuvos Vy

čių ir Tėviškės evangelikų. 

Keųuiem“ solo partijas ir 

duetus atliks Danutė Stan- 

kaitytė, Aldona Stempužie- 

ne, btasys Baras-Baranaus-

WATERBURIO ŽINIOS
Ruošiamės protestui 

prieš 25-rių metų okupaciją
paremti komiteto darbus au
ka arba dalyvavimu.

M-ge
Kaip visi žinome, šįmet

sueina 25 metai nuo to lai- „EGLUTĖS“ ŠVENTĖ 
kas ir Jonas \ aznelis. Kan- ko. kada Lietuva. Latvija ir šiemet „Eglutės“ skaity
ta^ solistais bus lTudenci- Estija prarado savo laisvę tojų. palaikytojų ir bend ra
ja bickiene, Alvir.a Giedrai- ir nustojo galimybės vykdy- darbių šventė bus Putnamo 
tiene u Algirdas Brazis. Su ti savo nepriklausomų vals- vienuolyne, Conn., birželio 
daugiau kaip 200 vokalistų tybių funkcijas. Šiai liūdnai $ d. Pradžia 11 vai. Pro°ra- 
kartu dalyvaus pilno sąstato sukakčiai paminėti ir pri- moje p. Kalvaitienės vado- 

i Chicagos simfoninis orkest- minti pasauliui Pabaltijo vaujamų Bostono skautų 
ras, is viso 115 muzikantų, tautų tragediją visi šitų tau- , vaidinimas, bendri žaidimai 
Koncertą dinguos maestro tų žmonės, gyveną laisvąja- jr kt_ pus įr vaikų piešinių 
Aleksandras Kučiūnas. Kon- me pasauly, jungiasi krūvon,1
certas Įvyks moderniuose kad tuo būdu padarytų savo 
McCormick Place parodų balsą svaresnį ir efektinges- 
bei koncertų rūmuose, pa- ni.
fioje Chicagos širdyje, prie' Connecticut valstijoje yra 
. įcnigano ežero kiauto. 1 tam tikslui sudarytas specia-

paroda.

VVORCESTER, MASS. 

Pavyzdingas darbas

Vytautas S. Ilgūnas paau
kojo Lietuvių Fondui šimtą 
doleriu.

Naujosios Anglijos ir Xew; ,u5 1>abaltijo Talįtų Romite- 
Vorkobei apylinkių tautie-f tas kuris kviečia ragina
ciai, kūne planuoja anksty- šioje valstijoje gyve-
vas atostogas \ akaruose, | rančjug ,ietuvi |atvi jr es. 
turi eirzelio 13-jų būtinai, t kilmės amerikiečius kartu 
pialei.'U Chicagoje kartu su. gu draugais jr bičių-

liais dalyvauti iškilmėse, ku
rios įvyks birželio mėn. 20 
dieną Hartford, Conn.

1 penkiais tūkstančiais tau

tiečių. susirinkusių iš dauge

lio JAV' ir Kanados vietovių.
drąsiai galima

Ar turi šitas 
knygas?

Koncertas žuvcsiems pagerbti

Iš anksto
teigti, kad tokio koncerto, i Waterbury mieste ir apy- 
kuiiam ruoštasi lygiai dve-Rinkėse yra susitelkusi gana 
jus metus, lietuviai šiame' didelė lietuvių kolonija, tur 

I krašte dar neturėjo ir ilgai būt, didžiausia visoje Con-
! neturės. Pagaliau, iš visosj necticut valstijoje. Norėda-1 u£ruvo- ŽEMĖLAPIS 
i Amerikos suvažiavę koncer- mi galimai gerau pasiruošti 
te dalyvaudami, pagerbsime; šiai šventei ir užtikrinti jos 
tautos kankinius ir parody-'pasisekimą, šios apylinkės 
sime vieningumą tiems, ku-j lietuviai, paraginti vietinės 

! rie. užuot klausęsi gedulin- • Lietuvių Bendraomenės val- 
! gų melodijų, šia vasarą Vii-’ dybos, gegužės 2 d- Šv. Juo- 
r.iuje turės okupantui šokti. zapo parapijos mokykloje 

dalyvavo specialiame susi-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTOR1J?. su spalvotu žeme. 
lapių, 96 pel., kaina .. $0-76

aai. 
$0.54

NIHILISTAI, 3 veiksmų trape- 
kaina ........................... $0.20

GYVULI
kaina & PROTAS. 212 oeL

kazokėli... E. Svilas

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai
ne ...................................... $0.35

Vasario 3 d. numeryje 
Keleivio skaitytojus trum
pai supažindinau su Chica
goje rengiamu nepaprastu 
koncertu, skiliu žuvusiųjų

lietus apmokėti sutiko LB 
Chicagos apygarda. Taipgi 
dalyvaus valdžios ir miesto 
pareigūnai. Vietinių tautie
čių 5.029-iems bilietams iš-

už Lietuvos Laisvę per pa- pirkti (tiek yra salėje sėdi- 
staruosius 25-rius metus pa- mų vietų) Chicagoje užtek-;
gerbimui- Trumpai pakarto
ju:»

Koncertas bus birželio 13 
d., taigi tik dvi dienas prieš 
tikrąją šiurpiąją 25-rių me
tų sukaktį, kada dvidešimto
jo amžiaus barbarai užplū
do Lietuvą, ir nuo to laiko 
mūsų tauta šviesios dienos 
jau nebematė. Ne tik švie
sios dienos nebematė, bet 
daugiau kaip trečdalis tau
tos buvo fiziškai sunaikinta, 
žudoma kovos lauke. Sibiro 
taigose, nacių kacetuose, vėl 
visuose Lietuvos miškuose, 
vėl Sibiro pusnynuose, kalė
jimuose — visur. Koncerto 
metu nuo politinių kalbų at
sisakyta. bet bus išdalintas, 
kartu su programa, atitin
kamas leidinys, paaiškinąs 
koncerto prasmę ir paskirti. 
Koncerto išklausvti yra pa
kviesti beveik visi užsienio 
valstybių konsulai, kurie 
Chicagoje gyvena. Jiems bi

rius pats blankiausias, bent 
jau iš lietuvių pusės negau
sus. nes visi didieji patrio
tai. kurie į minėjimą ateida
vo, važiuos į Cbicagą, į ten 
birželio 13 d. McCormick 
Place salėje Įvykstanti ge

tų. tad koncerto rengėjai 
tuščių kėdžių nesitiki, net i 
jei niekas iš kitur neatva
žiuotų. Tačiau rengėjai kaip 
tik labai pageidauja, kad 
koncerte kuo daugiau žmo-; 
niu būrų iš visų JAV ir Ka-Į 
nados lietuviškų telkinių ir 
tuo būtų parodytas pritari
mas gilesniam koncerto ren
gimo tikslui. Užtad kitur gy
venantieji, kurie mano į 
koncertą vykti, raginami ne- į 
delsiant Įsigyti bilietus, nes; 
kasoje prieš koncertą jų 
gauti vilties beveik nėra, iš
skyrus. gal būt, vieną kitą 
vietinio čikagiškio. jame ne
galinčio dalyvauti, atneštą.

Bilietus įsigyti reikia paš
tu. rašant adresu:

Lithuanian Opera of Chi
cago, 6910 S. Fairfield Avė., 
Chicago, Illinois, 60629.

Laiške reikia nurodyti, 
kiek ir kokios kainos biiie- 
tų norima. Kartu pridėti če
kį ir sauadresuotą su pašto 
ženklu voką. Taigi tvarka 
lengva ir aiški. Koncerto 
rengėjai bilietus tuojau iš
sius.

Beje. bilietų kainos yra 
sekančios: parteryje po 4,; 
5, 6 ii 7 dol., o balkone po

&
Ispanijos Amerikos karo vete
ranui Green B. Cook amžius ne
trukdo užsiimti vandens slidi, 
nėjimo sportu. Jam jau 85 m.

rinkime, kurio metu buvo 
aptartos veikimo sritys ir 
pasiskirstyta pareigomis.

Komitetui, kuris sudary
tas iš atskilų komisijų, va
dovauti sutiko A. Čampė. 
Komisijoms pirmininkauja: 
i eprezentacijos — prof. A. 
Aleksis, finansų — D. Venc- 
lauskaitė, transporto — J. 
Karmūza, visuomeninės tal- 

■ kos — - A. Paliulis, progra
mos — A. Malakauskas, in
formacijos — V. Bražėnas.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė Vyčių atstovės M. 
Andrikytės suredaguotą re- 

! zoliuciją JAV ptrezidentui 
į L. B. Johnsonui. užgiriančią 
jo dabartinę politiką Viet
name ir Domininkonų Res
publikoje.

Šia proga prašome visus

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina................$0.10

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTIJOS PROG
RA MINĖS GAIRĖS, 32 p«L 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.2$

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5. kaina

LSD r r Lll H C -• NiA S
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras. 32 pal.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jona«. K. K*- 
rys. 225 psl., kaii<a .. $5 00

SIELOS B ALG AL J. Sicelsto-
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai
na ................................... $0.75

ANARCHIZMAS, 
na .....................

29 psL kai- 
— $0.15

3. 4. 5 ir 6 dol.
Grįžtant prie II.3 aprašv-

dulingą koncertą žuvusiųjų tos programos, trumpai pa- 
garbei. • kartotina ir panildytina-

Užteks. Prieš imdamasi Koncerto metu bus atlik- 
sau vasaros atostogas nuo j ta Giuseppe Verdi pasauli- 
rašymo, gal dar turėsiu pro- nio garso gedulingas kūri- 
gą kitą mėnesį apie Detroi- nys „Repuiem“ ir Bruno 
to vasarinį gyvenimą pakai- Markaičio, S.J. niekur viešai 
bėti. dar negrota kantata

Povilas ir Marija Mankai, susi. 
tuokę Keleivio pagalba. Povilas 
(g. 1883, m. 1962) buvo uolus 
Keleivio rėmėjas, dosnus vi 
meniniams reikalams.Alfonsą* Nakas

"Vii-;
niaus varpai“.. Koncertą at-Į

IS DŪMINES LŪŠNELĖS. K-
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

DELKO zMOGUI REIKIA
GERT IR VAIjGYT, dr. A. 
Garmų?. 40 psl„ kaina $0.15

KAII SENOVĖJE $MONfe>
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ. 2.8 psi., kaii.3 .. $0.10

EILĖS H STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių <kerdynė« 
ir kt.). 97 psL. kaina .. $0.26

4ATER1AMSTISKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psl„ 
<aina ............................. SC.26

1.IUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veina- 
no komedija. 29 psl.. aai 
kaina ............ ... — Sft.žū
ij««;oijs
kaina

• R KŪDIKI AL
... $0.25

’AINOS aPiE LAISVE. A. 
Giedraitis. 32 psl.. kai
na .........................................$0.75

KA? YRA SOCIAI.IZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl.. kai
na ...................................... $03d

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a 
pysakos. A. Antanov. 45 mH.. 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinipsi* nrsšo 

ma siųs*!:
KRI.KIVK

»v »*<’r J,
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Lupa kailį ir dar tyčiojasi 1 Minės sukilimą

Prekybos ministerio pa-‘ Lietuvoje siūloma po ket- 
yaduotojas I. Jasiūnas kom-1 vėrių metų plačiau minėti 
jaunimo laikraščio atstovui)' 1769 m. Šiaulių ekonomijos
kalbėjo apie prekių kainų I valstiečių sukilimą. Apie su 

sumažinimą. Tas faktas ro- • kilime- įvykius ligšiol para
dus, kaip vyriausybė rūpina- syta B. Sruogos drama "A-

pyaušrio dalia“ ir B. Dva 
rieno opera "Dalia“. Dabar 
pakviesti susidomėti ta te
ma dailininkai, filmininkai 
ir studentai.

si žmonių gerove.
Pažiūrėkime, kokios tos

sumažintos kainos.
Štai Drobės fabriko mė

giama Rūko medžiaga kos
tiumams. Jos metras ( tru
putėli daugiau kaip jardas) j
buvo 30 rublių, dabar 26 rb- Donelaičio gatvė Maskvoje 
Suknelėj medžiagos metras 1
buvo 15 rubl., dabar 11 rb.! (E) Maskvos vakarų kvar-
80 kap. Nailoninės kojinės 
buvo 2 rb. 80 kap., dabar 2 
rubliai.

Turėkime galvoje, kad 
ten uždarbiai 4 kartus ma
žesni. todėl ten mokėti už 
medžiagos metrą 26 rublius 
yra lygu mums mokėti 100 
dolerių.

Ištuokos Lietuvoje
Ekonomistas J. Dagys 

Švyturio žurnale rašo apie 
ištuokas, kurios pradėtos re
gistruoti 1947 m. Dabar kas 
dešimta pora išsiskiria* Dau
giausia skyrybų Klaipėdos 
krašte ir aplamai miestuose.. 
Daugiausia skiriasi 25-39 m. 
amžiaus. Iš 1963 m. persi
skyrusių 35.4% buvo pagy
venę santuokoje 5-9 metus, 
o 28.7% pagyvenę 10-19 
metų.

Daugiausia tuokiasi 22-24 
metų vyrai ir 20-22 metų 
moterys. Tokio amžiaus su
daro 50% susituokiančių.

tale, n aujame rajone, viena 
gatvių pavadinta Kristijono 
Donelaičio vardu, vienas 
skersgatvis — Nemuno var
du. Donelaičio gatvė yra 
Tušino rajone, kur neseniai 
tepastatyti pirmieji gyvena
mieji namai. Nemuno skers
gatvis tuo tarpu tebėra... po
pieriuje. Tikimasi, kad ir jis 
vėliau susilauks namų.

Blogos kokybės gamyba

Partijos centro sekreto
rius J. Maniušis skundėsi, 
kad dirbtuvės gamina labai j 
daug blogos kokybės prekių. j 
Dėl to pernai padayta nuo
stolių 3 mil. 300 tūkst. rub
lių.

Kalba Keleivio sukaktuviniame bankete 1965 m. balan
džio 25 d.: (iš viršaus į apačią) Stasys Michelsonas, 
Lietuvos garbės konsulas adv. Anthony Shallna, dr. Pi
jus Grigaitis, Jackus Sonda.

Beatričės Kerbelienės nuotraukos

SVEIKINIMAI
Labai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau,

"Keleiviui“ sulaukiu gra
žios 60 metų sukakties, man 
yra tikrai malonu nuošir
džiai pasveikinti Tamstą ir 
visus laikraščio bendradar
bius bei palinkėti geriausios 
sėkmės ateičiai.

Šia proga noriu giliai pa
dėkoti už nemokamą "Kelei
vio siuntinėjimą Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui 
New Yorke per ilgą metų ei
lę.

Prašau priimti, Pone Re
daktoriau, mano tikros pa
garbos žodį.

Vytautas Stašinskas, 
Generalinis Konsulas

Mielas Redaktoriau,
Sveikinu "Keleivį“, su- 

Keleivio“ eo metu su- *?ukusį .garbingos sukak-* fino dačimpin'ranfn
kakties proga 
sveikinti jo 
dabartinius

leiskite Da- ties* šešių dešimčių ' metų 
p darbą nelengva peržvelgtipa

pirmuosius irredaktoriui ik *veitinti’ nėra abe>
bendradarbius ir skaitvto-f nės» kad mŪSU kultūrinio 
nencu adai bius n skaityto *darbo bare „Keleivis“ išva-

’rė tikrai plačią reikšmingą 
vagą. Jis per tą lakią ne tik

JUS.

Šia proga dar norime pri
minti, kad baigiama ruošti

Pav. Elfą pagamino 87,
000 magnetolų, dėl kurių 
trūkumų buvo gauta 13.000
skundų, o Vaivos fabriko iš ir 1064 metų Lietuvių Die- 
70,000 magnetolų buvo re- nos filmą, 
montuojama 10,500. i Prie to viso. kas čia jau

■ buvo suminėta, pridedant. . 1 • klT^iaus atnaujinimą, jo to- 1

Lietuviai pasaulin G j pdF0(10| apsodinimą gėlėmis, elekt-
* » * • ros apšvietimo Įrengimus ir

Brangūs lietuviai ir lietuvės,gus ir net į parodos planą, PloPa&and3 an^e_
Mwn» ypatingai maloS Sį UuU, pfviljonų

plačiajai laisvame pasaulyje 
gyvenančiai lietuviškajai

"Keleivio“ redakcijai

Gerbiamieji leidėjai, redak
toriai ir bendradarbiai.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 7 kuopa New Yorke

Į sveikina "Keleivį“ jo 60 m- 
sukakties proga ir linki jam 
nepavargti keliauti dar ilgus 
metus.

Malonėkite priimti ir mū
sų kuklią $25 auką.

Pirm. Bronė Spūdienė 

Sekr.-ižd. adv. S. Briedis

* * ♦

į Gerbiamieji,
j Sveikiname "Keleivį“ jo 

60 m. sukakties proga ir lin
kime, kad jis ir toliau blaš
kytų iš mūsų tautiečių tarpo

, miglas, kaip tai darė iki šiol. 
Su "Keleiviu“ teko susi-

! pažinti Lietuvoje 1923 me
tais Socialdemokrato redak- 

: crii© — tpn ii raudavau na-
j'*' O - g' ■ -

siskaityti.
A. Smetonos laikais "Ke-

Įdėtas darbas į "Keleivio no pajaune
leidnną pasitarnavo lie tu-, d iai atsili ia 
viams sviesti ir tautiškumui - - -
ugdyti. "Keleivis“ savo pa
skirtį gerai atliko. Šviesa ir 
tiesa, skelbta per 60 metų, 
jau duoda apčiuopiamų vai
sių — žmogus laisvėja.

Kiekviena diktatūra — 
dešinės ar kairės — tuii už
leisti vietą demokratijai. So
cializmas žengia stipriu 
žingsniu pirmyn, ar kam tai 
patinka ar nepatinka. Dirb
kime ir toliau žmonijos ge
rovei ir vieningai reikalau
kime Lietuvai laisvės.

Šia proga įdedu savo de
šimkę, kad "Keleivis“ nepa
vargtų.

Su nuoširdžiais linkėjimais 
Jūsų
Juozas Šarapnickas

St. Catharines, Ont- 
Canada.

bet pajaunėjo ir • •• 
19ių

dienų gyvenimo įvykius.
Ypatingai pasigėrėtinas 

"Keleivio“ atsiliepimas į 
mūsų tautos atplaišų griau
namąjį darbą, kurį jos besą
lyginiai ir uoliai atlieka Lie
tuvos kolonizatoriui masko
liui.

Visiems "Keleivio“ bend
radarbiams ir bendramin
čiams linkiu geriausios klo
ties. Šia proga "Keleiviui“ 
siunčiu noi’s kuklią auką-

Nuoširdžiai gerbiąs
dr. B. Matulionis

Wallum Lake, R.I.

šeimai pranešti, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės ini
ciatyva sudarytasis lietuvių 
Komitetas pasaulinėje paro
doje reikštis, padedant gau
siems aukotojams, kurių dė
ka buvo sutelkta arti 27,000 
dolerių, sėkmingu Lietuvių 
Dienos organizavimu praei
tais metais aukštai iškėlė-

Napoleonas Trumpikas, gimęs 
1887 m.. miręs Akrone, Ohio, 
1963 m., uolus socialistu ir kitų 
organizacijų veikėjas, didelis 
Keleivio ir kitos

"Keleivio“ 60 m- sukak
ties proga noriu pasveikinti 
jo redakcijos štabą, visus 
bendradarbius ir skaityto
jus. Jau daug metų "Kelei
vis“ lanko mane ir noriu, 
kad ir toliau jis lankytų.

Kartu siunčiu dešimtinę 
Maiklui su tėvu puspadžiam.

Jūsų
Pranas Dauginas

St. Catharines, Ont.
Canada

Gerbiamieji,
Sveikinu "Keleivį“ jo 60 

metų sukakties proga ir lin
kiu dar ilgus metus lankyti 
lietuvius ir stiprinti jų dva
sią.

Kad "Keleivis“ keliauda
mas nepavargtų. įdedu $10 
čekį.

Su pagarba
Aleksa* Ambrozč

Chicago, III.

Man malonu sveikinti 
"Keleivio“ leidėjus, S. ir M.

Sveikinu "Keleivį“ sulau
kus 60 metų amžiaus. Jį 
skaitau nuo 1907 m. ir skai
tysiu, kol galėsiu matyti.

Bankete negaliu dalyvau
ti, todėl siunčiu penkinę.

__ k.čiras bvv
St. Petersburg, Fla.

pat nebesitikėta sutelkti ir 
tokios kaip praeitais metais 

,. . . , ..... pinigų sumos. Šiais metais
lietuvių vardą amerikiečių; persitvarkęs Komiteto sąs-

džiai matyti, jok Komitetas 
Ir šiais metais lietuviams bus reikalingas dar gausokai 

buvo siūloma ruošti tokio lėšų. Nepasigailėkime kelių 
pat masto Lietuvių Dieną, dolerių mūsų kenčiančios 
kaip kad buvo suruošta pra-! Tėvynės reikalui. Aukas 
eitais metais. Tokio plataus I prašome siųsti Komiteto iž- 
užsimojimo atsisakyta dėl. dininkui šiuo adresu: .... 
trumpo laiko (praeitų metų 1 Antanas Šėrikas, 84-11 
programai buvo mošiamasi lOlst Street, Richmond Hill, 
daugiau dviejų metų), o taip N- Y. 11418.

Čekius ir money order ra- sPaudos rėmėjas.
syti: Lithuanian Committee_ .... .......
for The World’s Fair.

į leiviui“ kelias į Lietuvą bu-1 Michelsonus, dabartinį re- 
. vo uždarytas, bet aš Kauno daktorių J. Sondą, J. Vilkai- 
pašto Įstaigoje turėjau gerų tį ir visus kitus bendradar- 
pažinčių su tais. kuriems bu- bius, skaitytojus ir rėmėjus

; vo pavesta Keleivį“ degin
ti, užuot jį atidavus prenu
meratoriams. Aš gaudavau 
5 egz. ir jais pasidalinda
vau su draugais, nors už tai 
grėsė bausmė.

1930 m. patyręs, kad ga-

ir linkėti dar daug metų 
Maiklui su tėvu mūsų namus 
lankyti.

Priedas — $10.
V. Kalvelis

New York, N.Y-
socialistinės jju bu^ ištremtas į Varnių 

stovyklą, apleidau savo gim-

....... i • i-i r—--------—----------- - įsidėmėkite: Nėra pasau-bei k įtų tautų akyse ir pelne) tatas reikšis kiek mažesniu ly laisvo lietuvio nuo parei- 
nejkainojamos propagandos , mastu kartu su latviais ir es- į gos Lietuvai!
Pavergtąją! Lietuvai. Lai-! uis 196s m ra^jo . d 
mejęs Pasaulines Parodos kada bus Pabtllijo Taut 
vadovybes simpatijas, komi- J
tetas gavo teisę šalia lietu-1 .
viškojo stiliaus kryžiaus, Mūsų orumas reikalauja
kuris ypatingai patraukia 
visų parodos lankytojų dė
mesį, laikyti nuolatinai pa
keltą tautinę vėliavą iki pa
rodos pabaigos. Mūsų tri
spalvė pirmą kartą čia su
plevėsavo 1965 m. balandžio 
21 d., oficialiai ją pakeliant 
Nepriklausomos Lietuvos 
Generaliniam Konsului Vy
tautui Stašinskui.

Visą parodos laiką Iškel
tas vėliavas laikyti turi tei
sę tos tautos bei valstybės, 
kurios parodoje turi savo 
paviljonus. Lietuva į jų tar
pą įskaityta todėl, žinoma, 
Komiteto pastangomis, kad 
praeitais metais lietuviai pa
statė visų dėmesį traukian
tį tautinio stiliaus kryžių ir 
Lietuvių Dienoje savo pro
grama ir dalyvių skaičiumi 
buvo pripažinti pirmaujan
tieji kitų tautybių tarpe. Da
bar šis mūsų kryžius, ang
liškai vadinamas "Lithua
nian Wayside Shrine“, yra 
įtrauktas į parodos katalo-

kad ir šioje bendroje Pabal
tijo Dienoje lietuviai pasiro
dytų pranašesni. Tad vėl 
reikia visos lietuviškos vi
suomenės paramos. Kuo 
labiausiai laukiama aukų, y- 
pač iš tų tautiečių, kurie prie 
praeitų metų Komiteto dar
bų savo parama nebuvo pri
sidėję.

Komiteto biudžetas šiems 
metams numatomas gana 
kuklus, tik apie 7,000 dole
rių. Mat, reikšimės tik New 
Yorko bei kaimyninių vals
tijų aplinkoje esančiomis 
lietuvių meninėmis pajėgo
mis.

Be aukščiau minėto Pa
baltijo Tautų Dienoje pasi
reiškimo rugsėjo 5 d., dar 
turėsime, prisimenant ken
čiančią Lietuvą, 1965 m. bir
želio 13 d. iškilmingas pa
maldas Vatikano koplyčio
je, iškilmes prie savojo kry
žiaus ir vėliavos ir meninį 
pasirodymą New Yorko 
valstijos paviljone.

Vytautas Stašinskas, 
Lietuvos Gen. Konsulas 
Komiteto Garb. Pirm. 
PreL Jonas Balkūnas, 

Komiteto Garb. Pinu. 
Finansų Sekc. Globėjas 
Prof. Jakūbas Stukas, 
Komiteto Garb. Pirm. 
Buvęs Komiteto Pirm. 
Aleksandras Vakselis, 
Komiteto Pirmininkas 

Domas Penikas,
Finansų Sekc. Pirm.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Tėvynes Atgarsiai, Chicagos 
Aukšt. Lituanistikos Mokyk
los mokiniu laikraštis Nr. 1, 
22 psl.. didelio formato, 
gausiai iliustruotas, malonu i paimti i rankas, nes iš kiek- 

• vienos eilutės trykšta jau
nystė.

tąjį kraštą ir atvykau į Ka
nadą. Tais pačiais metais 
užsiprenumeravau "Kelei
vi“. už kurio skaitymą čia 
niekas nepersekioja, ir jį 
skaitysime, kol būsime gyvi.

Kartu siunčiu ir mažą do
vaną Maikio tėvui batams 
sulopyti.

A. ir E. Frenzeliai
Sasbleton, Ont.
Canada

Prieš 25 metus gegužės) 
mėnesi pirmą kartą pasiro-į

• ♦

dė krautuvėse 
kojinės.

nailoninės

Worcesteriečią stalas Keleivio sukaktuviniame banke
te: priešaky D. Mačienė, jos kairėje J. Svikb, V. Mitri- 
kas, J. Dvareckas, M. žemaitaitis, J. Babrauskas, E. 
Sinkevičius, J. Matijošaitis, J. Stankevičius, J. Krasins- 
kas ir V. Mačys.

Beatričės Kerbelienės nuotrauka

Sveikinu "Keleivį“ 60 
metų gyvenimo sukakti mi
nint, linkiu jam sėkmės ko
voje dėl teisės ir teisybės, o 
ypač dėl Lietuvos laisvės.

Priimkite ir auką.
K. Bagdonas 

Waterbury, Conn.
♦ # *

Brangūs draugai
■ keleiviečiai,

Sveikinu visą "Keleivio“ 
šeimą sulaukus 60 m. sukak
ties. Per tuos metus "Kelei
vis“ atliko milžinišką darbą,

i Aš linkiu jam keliauti dar 60 
‘ metų ir neaplenkti nė vieno 
lietuvio namelio.

Įdedu ir dovaną.
Antanas Vaiciekauska*

E. St Louis, UI.

"Keleivio“ 60 m- sukak
ties proga nuoširdžiai svei
kiname jo pirmuosius ugdy
tojus Stasį ir Margaritą Mi
chelsonus, redaktorių J. 
Sondą ir visus bendradar
bius ir linkime ilgai toliau 
keliauti, skleidžiant demo
kratines, humanistines min
tis.

Ilgiausių metų! Įdedame 
pensininkų penkinę.
Ona ir Aleksas bulaičiai

New York, N.Y.
* * *

Gerbiamieji,
Gyvenimo aplinkybės ne

leidžia būti jūsų rengiama
me "Keleivio“ 60 m. sukak
tuviniame bankete. Nuošir
džiai linkiu sėkmės

Barbora Viznienė 
• • •

Midi keleiviečiai,
Gaila, kad negaliu būti 

Jūsų bankete. Įdedu penki
nę, linkiu "Keleiviui“ dar 
100 metų keliauti, o jums vi
siems geros sveikatos ir iš
tvermės.

Visuomet jūsų
Anė Kovači

Bronx, N-Y.

Gerbiamieji,
Širdingiausi sveikinimai 

"Keleivio“ 60 m. sukakties 
proga ir linkėjimai ištverti 
dar bent 60 metų.

Maiklui—penkinė.
Jūsų A. Ramanauskas 

New Haven. Conn.

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“

227 psl., kaina tik $1.20.

1965

M te fap" tęst—s



Nr. 20, 1965 m. gegužės 19 KELEIVIS, SO. BOSTON

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Maiki, kur tu buvai kad Washingtonas žino, nes
prapuolęs? Aš jau tris die- Į greitai buvo nusiųsta tenai 
nas tavęs ieškau! I apie 14,000 amerikiečių, kad

— O ką pasakysi? i neleistų komunistams paim-
— Aš noriu žinoti, kodėl' t0 krašto valdžios. Prezi-

tie dominikonai susibunta-‘^en^as.į^nsonastaipir pa- 
vojo? Ir pasakyk, kas jie do ^kė: Mes neleisime, kad 
per vieni7 Dominikonų Respublika pa-

— Jie yra Domininkonų virsh» antr?Ja Kuba“.
respublikos gyventojai, tė- , mūsų prezidentą
ve# J reikia pasveikinti, kad jis

—. O kur tokia respublika. biip greitai apsižiūrėjo. Jei- 
^2 . s- butų buvęs Kennedzio
y * T. TT ... , . i vietoje, ruskiai gal nebūtu
tar? Kubos SA > Kubo* Kenne’
Ta «ala KolumbL atrado dis « Pažiopsojo. Taigi už 

K°ium>Jas atraao Džiansoną reikėtų sušukti
1492 metais, teve. Jis buvo tirs kaltu* valio! 
pavadinęs ją Hispaniola.
Vėliau tenai buvo Įkurtos yipj taip galvoja,
dvi kolonijos, viena prancū-1 tėve. Prieš jį pakėlė triukš- 
zų antra ispanų. I ne tiktai komunistinės

— Ar ji didelė, ta sala?.. I valstybės, bet ir tokia Ame-
,. . . ...... t 'likos drauge, kaip Francu-

— Pusėtinai didele Jos pasipilamo ir Pietų A-
plotas užima apie 20,000 . merikos ublikos. 
keurkampių mylių, kur gy-,_ .
vena apie 8 milionai žmo- O ko jos nori.
nių. | — Jos pyksta, kad John-

— O kokios jie tautos, sonas pradėjo Dominiko-
kaip jie kalba? j nuošė karo veiksmus viena-

— Buvusioj prancūzų k,.'rankiškai, kSU i0™5. ?ePasi-
lonijoj, kuri dabar yra ne- ta,,?s' .J.« akimis žiūrint te
priklausoma Haičio Respub- vobucija Dominikonų Res- 
i-/ Z publikoje vra vidaus karas,lika. daugumą gyventojų su- Į* J • . .
daro negrai, o likusieji yra !r. ®Yetlmi neturet« 1 * Ka‘« 
mulatai, kilę iš prancūzų ir Klstls-
negrų vergų maišyto kraujo. ■ — Nu. tai ką dabar jos
Visi jie kalba prancūziškai, darys? 
tačiau mokyklose mokoma’; — jOs nutarė sudaryti 
ir anglų kalbos. I jungtinę armiją. Įtraukda-

— O ar dominikonai ki-! mos jon ir esamus tenai mū-
tokie? i siškius kareivius, kad jie ga-

— Kitokie, tėve. Jie susi-' lėtų tenai veikti sayarankiš- 
deda iš baltųjų ispanų, iš: kai. Šita tarptautinė jėga 
mulatu ir penktadalis yra' tarnaus tenai taikos globėja 
grynų negrų. Jie kalba is- iki bus atstatyta politinė 
paniškai, bet yra ir angliš-, tvarka.
kai mokančių. j — Ar mūsų prezidentas

__ Tai kodėl jie vadinasi su tuo soglasnas?
dominikonais? į — Kol kas jis tyli.

— Tai yra dėl to, kad do-i — o kaip tu rokuoji, ar 
minikonų vienuolių ordinas' dabar tenai bus jau paka- 
jsteigė pirmutinį universite- (jus?
tą Santo Domingo mieste iri _ Atroao, kad šalis susi- 
pradėio platinti savo tikybą, tvarkyg, nes kariaujančios 

dabai* Dominikonų Res- pUs^s pasirašė mūšių per- 
ublikoje vyrauja domini-| Įrau^a ir revoliucionieriai 
inų atnešta katalikų tiky-, jau su(jarė naują respubli- 

. i kos valdžią, pastatydami sa-
— Bet gazietos rašė, Mai-' vo vadą laikinuoju prezi- 

i, kad revoliuciją tenai ke-į ^entu. Jie atsišaukė į pasau-
komunistai. h kad kitos valstybės jų

— O kas jų prezidentas, 
Maiki?

— Pulkininkas Francisco 
Caamano Deno, revoliucijos 
vadas.

— Bet ar gali būtif Maiki, 
kad pulkininkas būtų komu
nistų vadas?

— Tėvas turėtum žinoti, 
kad šitą revoliuciją pradėjo 
ne komunistai, o kariuome
nės oalis, daugiausia jauni 
karininkai. Jie paėmė sosti
nės tvirtovę ir išdalijo žmo
nėms ginklus, sudarydami 
12,000 ginkluotų vyrų jėgą. 
Tada prie jų prisidėjo jau ir 
komunistai, kurie turi tris 
organizacijas Dominikonų 
Respublikoje. Dėl to mūsų 
prezidentas ir nusigando, 
kad komunistai nepaimtų 
revoliucijos vadovybės į sa
vo rankas ir nepadarytų ant
rosios Kubos-

— Bet pasakyk, Maiki, 
dėl ko ta zavieruka prasidė
jo, ko tie revoliucionieriai 
nori?

— Sunku keliais žodžiais 
pasakyti, tėve, nes istorija 
ilga ir paini. Kaip minėjau, 
tą šalį užvaldė dominikonų 
ordinas ir įsteigė griežtą 
diktatūrą, kurią palaikyda
vo įvairūs generolai. Žiau
riausias iš jų buvo preziden
tas gen. Rafael Trujillo. Už 
savo žiaurumą 1961 metais 
jis buvo nužudytas. 1962- 

■ raišiais metais prezidentu 
buvo išrinktas Juan Bosch, 
pažangus, demokratiškų pa-
žiūrų žmogus. Bet sekan
čiais metais reakcininkai ge
nerolai jį nuvertė. Su mūsų 
Washingtono palaiminimu 
tada buvo sudaryta trijų ci- 

! vilinių politikierių valdyba 
I kraštui valdyti. Ji pasidarė 
• tokia despotiška, kad dabar 
jauni karininkai suagitavo' 
dalį armijos ir ją nuvertė.! 
Tain nrasidėio revoliucija,r i ---
kurios tikslas buvo sugrą
žinti užpernai nuverstąjį 
prezidentą Boschą ir suda
ryti demokratinę valdžią. 
Bet seni generolai užbėgo 
tam už akių. Jie tuoj sudarė 
karinę juntą (tarybą) ir, tu
rėdami dar ištikimos sau ka
riuomenės. pradėjo prieš re
voliucionierius karą. Ir sos
tinės Santo Domingo gatvė
mis paplūdo žmonių krau
jas. Per kelias dienas dau
giau kaip 1,000 žmonių bu
vo užmušta, ir ligoninės pa
sidarė pilnos sužeistųjų. Bet 
kai dabar sujudo Pietų A- 
merika, žmogžudiškas ka
ras tapo sulaikytas.

— Olrait. Maiki, o kaip 
bus su komunistais, prieš 
kuriuos mūsų prezidentas su 
tokiu strioku siuntė savo pa
rašiutininkus? Ar jie nepa
darys tenai antros Kubos?

— Tą pamatysim vėliau, 
tėve.

— Okei, Maik, aš tuo tar
pu parūkysiu.

(Maikio tėvui pypkę be
rūkant. atėjo žinių, kad tri
jų generolų sudaryta junta 
jau rezignavo, o jos vieton 
susidarė panašus komitetas 
iš penki i/kariškių ir civilių. 
Atrodo, kad jie bandys tai
kytis su revoliucine valdžia)

— Žinoma, atsirado ir ko- 
lunistų- Taip bent tvirtina 
Vashingtonas. Ir aš manau,

valdžią pripažintų, ir Pran
cūzija pasisakė, tokį pripa
žinimą jau svarstanti.

ABEL — ŠNIPAS

Sovietų Sąjungos valdžia 
viešai pripažino, kad pulk. 
Rudolph Abel buvo šnipas.

JAV teismas jį buvo nu
baudęs 30 metų kalėti, bet 
1957 m. jis buvo iškeistas į 
U2 lėktuvo lakūną Povvers, 
kuris buvo priverstas nusi
leisti Sovietijoje.

Tada komunistai ir mū
siškiai Maskvos vailokų lai
žytojai šaukė, kad Abel nu
baustas nekaltai.

Iš Pabaltijo kilusi Angelą von Bueldring prisiekia, gau
dama JAV7 pilietybę Patersone, NJ.

KAS NAUJO BROOKLYNE
LDD susirinkimas gei biame, bet iš jų būrio tu- 

Gegužės 9 d. įvyko Lietu- išrinkti vieną iš ge-
vių Darbininkų Dr-jos (LD llauslk‘ ir ją pagerbti kaip 
D) 7 kuopos narių susirinki- l)avJtingiausią LDD kuopos 
mas Marijos Akelienės na- mobną.
muose, kuriame dalyvavo . LDD 7 kuopos valdyba 
gana gausus narių būrys. įpareigoja mane pranešti, 

Be kitko, buvo išklausyti kad tokia motina išrinkta 
pranešimai apie LDD šuva- ^ai'ijona Akelienė. 
žiavimą ir „Keleivio“ ban- Marijona Akelienė yra 
ketą. Ten dalyvavo Kipras našlė, ji užaugino tris svei- 
Bielinis, Vincas Kalvelis, Rus ir gražius sūnus: Anta- 
Steponas Briedis ir Bronė n4« Albiną ir Petrą. Našlei 
Spūciienė. LSS suvažiavimas ^auginti tris sūnus ir juos 
buvęs darbingas, daug rei-1 išmokslinti nebuvo lengvas 
kalų aptaręs. uždavinys. Kiek vargo ir rū-

„Keleivio“ 60 metų su- Pėsčių jai buvo, kol tai įvy- 
kakties bankete buvę labai ko, bet Marijona visa tai į- 
daug svečių, didelė salė bu- veikė. Sūnus Antanas yra 
vusi prikimšta, todėl ir tin- lakūnas ir inžinierius, gyve- 
kamos tvarkos nebuvę. na Kalifornijoje, dirba ko-

inerciniame oro laivyne, ve
dęs ir a ugina dukrą.

„Albinas yra aviacijos 
mechanikas, gyvena Kali-

sūnus Petras

Margučių banketo komi
sija pranešė apie savo ban
ketą ir kas laimėjo dovanas.
Keleivy tai jau buvo rašyta.

Vaidyba nutarė šiemet iš fomijoje.
savo narių tarpo išrinkti pa- „Tretysis 
vyzdingiausią motiną. Sek- gyvena su savo motina ir 
retorė Antonette Buivydie- jįs yra įrankių meistras, 
nė šiuo reikalu šitaip prane- žodžiu, visi trys vyrai užau-

Ar skaitei 
šias knygas?

URUGVAJUS

Senu* draugus aplankius
JAV gyvenančio draugo 

A- Plavičiaus paprašytas ir' 
remiamas, balandžio 23 d. ' VIENŲ VIENI dvidešimt
išsirengiau aplankyti pro- penkerių metų rezistencijoje 
vineijoje gyvenančių senų I Parašė N. E. Sūduvis, 424 
draugų — šiauliečio Stepo-' psl., aiškiai pavaizduojama,

kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ii* tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio, 

253 psi., kaina $3.00.
VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės Šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 206 psl., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4*50.

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

lima pamatyti didesnį pa-į $3.50.
statą. Tai „estancia“ — f PLAUK, MANO LAIVEI L 
dvaro sodyba — ir šiaudais Petro Segato eilėraščiai, 
dengtos molinės bakūžės —
rančos. Pamatai ir raitą jo

no Zuoko ir ežeriečio Ferdi
nando Matulio.

Minėtą dieną 5:30 vai. 
ryto Montevideo geležinke
lio stoty sėdau į traukinį ir 
per lygius laukus pasileidau 
470 kilometrų kelionėn Bra
zilijos link į Rio Branco 
miestą, kuriame gyvena vie
nas iš mūsų senų draugų 
Steponas Zuokas.

Nuo sostinės kokį šimtą 
kilometrų buvo matyti asfal
tuoti keliai, nemažai dirba
mos žemės, laukuose olandų 
veislės galvijų bandos ir ki
tų naminių gyvulių ir paukš
čių būriai. Tai europiečių at
eivių naujai sukurti gražūs 
žemės ūkiai ir jų užauginti 
gyvuliai.

Toliau plačiuose ir ly
giuose laukuose tesimatė 
milžiniškos kelių šimtų ar 
net tūkstančių galvų kaime
nės jau kitos veislės galvijų 
ir avių, auginamų mėsai. Jos j 
laisMai ganėsi milžiniškose į 
ganyklose. Kai kur buvo ga

111 pal., kaina. . —$2.00 
ŠVENTADIENIS Už M1ES-. kuris pnziu , TQ Katiliškio 11

n tuose laukuose besiganau-, kaina
jantį „gaučo“

čius gyvulius. Tai ir viskas, 
ką matai 9 su puse valandų • VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
važiuodamas. I SAL Julijos Švabaitės ei-

Kaip atvykęs į Rio Bran- j lėrašei ų rinkinys. 96 psl.,
co suradau St. Zuoką, kitą; kaina $2.00.
kartą. i

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 

BANANAS KANDIDATUI psl., kaina $2.
PAŽYMĖTI j AUKOS TAURĖ, Stasio

Gegužės 10 d. Burundi Santvara 5-ji eilėraščių 
karalystėje, Afrikoje, (bu-; knyga, 150 puslapių, gra- 
vusi Vokietijos kolonija, vė-1 įrišta, kaina... $2.50.

į liau Jungtinių Tautų paves- KATRYNA, Sally Salmi- 
. . I ta globoti Belgijai, 1962 m. nen, garsios švedų rašyto- 

karienes ir atsivesdavo į jas gaVo nepriklausomybę, turi
apie 6 mil. gyventojų) buvo) 
rinkimai. Kadangi ten labai* 
daug neraštingų rinkėjų, tai 
išstatytieji kandidatai turi 
pasirinkti bet kokius ženk
lus, kad rinkikai žinotų, už !
kurį kandidatą balsuoti. To-Į RUDENS SAPNAI, Kotry- 
kie kandidatų simboliniai l nos Grigaitytės eilėraščiai,

Į ginti, išmokslinti, kad miela

M. Krasinskas
I

„Gerbiamieji draugai ir j juos pažiūrėti ir pasi- 
draugės! Leiskite man LDD džiaugti, 
kuopos vardu pasakyti ke- »Mes labai gerai prisime. 
lis žodžius Motinos dienos name> kai M Akelienė su 
šventės proga. Ponia A- Jai*- gavo sesute B Spūdiene
vis 1908 m. Philadelphijos rengdavo LDD 7 kuopos va- j u globoti Belgijai, 1962 m. 
mieste pareikalavo, kad karienes ir atsivesdavo į jas nonrik-iaiisnmvhp t.uri
miesto valdžia pripažintų 3 gražius berniukus, kurie
gegužės antrąjį sekmadienį mįeiaj rengėjoms padėdavo- 
motinų pagerbimo diena. Jie vyrus vadindavo dėdė- 
Pasiūlymas buvo priimtas. mis J moteris tetomis. Taip 
o 1913 metais Philadelphi- Raip LietuvCje> žinoma, jie 
jos pavyzdžiu pasekė ir JAV buvo motinos išmokyti, 
kongresas paskelbęs minė- , yardu giūlau
tą dieną Motinos diena Re,- vienu ba>su jšrinkti Marfjo. 
kia čia priminti, kad 192.1 Akeiįcnę mūsų kuopos 
m. ir Lietuvoje pradėta dingiausia motina“.
žčs pirmąjį sekmadienį! Pasiūlymas buvo

"Šiandien, mielieji, yra balsu P"lmlas- . dll kartu io nvkštis
motinų pagerbimo diena. Daugiau susinnkimų iki °n7bkm-
Mes savo eilėse turime ke- spalio mėnesio kuopa netu- ' s„i„
lias motinas. Mes jas visas lės.

vienu

ženklai buvo bananas, mor
ka. saldžioji bulvė, skrybėlė 
ir kita-

Kad tas pats asmuo ne-

J. B. I karną rašalą.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. -Jos kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E- Broadway

-KELEIVIS”

. ____ So. Boston 27, Mas*.

ŽODYNAI
Keleivic administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu?’

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 36d 
psl. apie 20.000 žodžių, kai 
na ................................. $4.<M

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, o»3 puslapiai, 
k«.ina ........................ $6.00

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

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

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ....... . ...............  $12.00

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pyliftkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

premijuota knyga, 80 pa1., 
kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Laūdžiuvienė, 88 
psl. kaina................$1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLY&, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina........................... $1.80,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............... $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass.

E. Broaduray,
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Dainė
(Tęsinys)

Savo laiškuose j Belgradą aš pradėjau vis dažniau 
reikšti troškimą primai progai pasitaikius išvykti i Švedi
ją pas savo motinos artimus gimines, bet Gilbertas prie
kaištavo man. nesuprasdamas ir net smerkdamas mano 
nekantrumą: aš privalanti nepamiršti, kad dabar esąs ka
ras ir daugelis tūkstančių moterų esančios be vyrų...

Nejaugi jis manęs nesuprato?

Tame beviltiškame sprendime, tame nerime ir abejo
nėse prasidėjo ir šio ramaus Alpių miesto bombardavi
mai, šj kartą iš Vakarų pusės. O vieną vėlyvą rudens die
ną bombos pataikė ir i išdidų mohrišką namą. Puikūs per- j 
sų kilimai, stilingi baldai, paveikslai, sidabras ir brangūs j 
porceliano indai — viskas, kuo šeima didžiavosi ir veltino, 
per kelias akimirkas pavirto i purvą ir pelenus. Kareivių 
gelbėjimo trupė ištraukė mus iš degančių griuvėsių.

Taip aš stovėjau prieš isteriškai šaukiančius Gilberto 
artimuosius beveik apnuoginta — dulkių apneštu veidu, 
i skarmalus sudraskytais drabužiais, vos besilaikanti ant 
kojų, — staiga aš pasidariau jiems visiems lygi.-. Nė va-1 
landėlės nereikėjo daugiau man gėdintis savo neturto 
(kokia veidmainiška tada buvo mano užuojauta prieš 
visus tuos turto netekusius artimuosius!).

Šeima išsiskl aidė: motina su dviem dukrom išvyko 
i artimiausią provinciją pas gimines, trečioji persikėlė 
pas brolį į kitą miestą, man nurodė pas kaimynus mažuti; 
kambarėlį, kur turėjau laukti iš Belgrado grįžtančio vyro. ’

Siamo dvynės Fogiia 6 m. amž. nufotografuotos pirmo* 
sios komunijos proga. Po dvieju su puse valandą truku
sios operacijos jos buvo perskirtos. Prie operacijos da. 
lyvavo 15 gydytoju.

soos^ooeooooooooooooeoooooooooooot

ILGESYS

oooooooooooo

Ben. Rutkūnas

patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- I
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.

, už kovo mėnesį, per kurį į- 
Į vyko gaisras. Tamstų žen
tas, kuris, teisiniai kalbant, 
yra Tenant at Will, turi tei
sę gauti pranešimą — noti- 
ce — palikti patalpas. Tas 
pranešimas turi būti jam 
duotas mažiausiai vieną mė
nesį iš anksto. Jei jis moka

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio mėnesiniai, savininkas galė- 
skaitytojas. j0 jam atsiųsti kovo mėnesį
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo pranešimą išsikraustyti ne 
adresu: anksčiau kaip gegužės 1 d.
M. Šveikauskas, Attorney at Law, Kol Tamstos žentas turi
8 Belgrade Avė, Roslindale, teisę užimti tas patalpas,
Boston, Mass. 02131. niekas, nei savininkas, nei

kaimynas, neturi teisės ko- 
, jos įkelti į jo užimamas pa- 

; ti, nes mūsų miestas nedide-, talpa.s be jo leidimo- Tai va- 
Mūsų žentas turėjo ”gree-• — ’V centrų ' dinamasis ”trespass“, ir už

tingcard“ krautuvę nedide- S^TkS“ UilX
liame miestelyje. Jam gerai kam jfe kių ž iš_ nmka ir kaimyną j teismu
sekes,. ir jis darė neperblo- stumį ir jo vieta £gti. j am-aS tamstos
gmus., bizni. Pr.es menes. Ar mes ,<tume i u tai nori .a-
ivvko gaisras tuo.^ namuo- - - f žentas galėtų taipogi pa
se. kuriuose buvo ta krautu- iJ g^ 1 ‘ 1 į!. . traukti i teismą ta savo kal
vė, ir noi*s niekas nesudegė, ,, , ,. evai

- Massachusetts

Klausimas

bet vanduo sugadino daug 
prekių. Draudimo mūsų žen
tas neturėjo, nors mes daž-

myną už tai. kad jis ”atė- 
mė" iš Tamstos žento "pro
gą“ tęsti biznį jam tinkamoj 
vietoj. Teisiniai tai garima

Tačiau, kai Gilbertas atėjo, aš žinojau, kad esu dar į 
neturtingesnė, kaip lig šiolei. Mano siela buvo užgesusi. 
Aš staiga pajutau, kad mudu neturime nieko viens kitam 
pasakyti, kad tų širdį užgulusių kalnų aš niekada nemy- ■ 
Įėjau ir niekuomet negalėsiu pamilti, kad tos nuogos uo- i 
los aplink mane atrodo man lyg gilūs kalėjimo mūrai, pro Į 
kuriuos aš niekada nepasieksiu laisvės.

Į
Mano Dieve! dabar visos nemiegotų naktų valandos 

šaukte šaukė man vieną tiesą: kad aš buvau nė karto ne
paklausta, ar galiu mylėti?

f

Staiga pasijutau apgavusį save. Save ir kitus. Ir tai 
vien tik iš baimės, iš begalinio egoizmo. Aš buvau galvoju
si tik apie save ir pamiršusi tėvų žemę, pamiršusi Dievą, 
kui's išmokė mane Skausmo ir Tylos, kurs atėmė man 
mano draugus, kad vėliau vėl jais apdovanotų (turiu 
galvoje Jūsų draugystę). Neapsakoma gėda baudė mano 
silpnumą, bet, surinkusi visą naujai gimusią drąsą, aš 
paprašiau Gilbertą išsiskyrimo.

Prie lango rymau nusiminęs, 
minčių kamuojamas margų: 
išplėštą motiną tėvynę 
pro ūkanas regiu.
Sugrįžti slaptas balsas šaukia, 
vaidinasi sapne
sūnelis mažas, linaplaukis, 
rankas ištiesęs į mane. 
į debesėlį pasižiūrau 
padangių ilgesiu slaptu: 
ak, tavo garbanos papurę, 
akutės žydros, ak, tai tu! 
Sunki tava, vargu našlaiti, 
juodoji nedalia — 
norėčiau pas tave nueiti 
saulėlydžiu tyliu: 
prie lopšio paslapčia parimus, 
paglostyt garbanas švelnias, 
pasiklausyt širdies plakimo 
ir palaikyt rankas delnuos.
Ir miegantį glėby išnešti 
iš kraujo ūkanų tirštų 
į nelankytą laisvės kraštą 
pavasarių šiltų!

Atsakymasias neturėjo, nors mes oaz-{ ..... -
nai jam sakydavome, kad Prileidžiu kad Tamstų pavadinti ’ interferen- 
reikia aosidrausti - i nleidziu,_ Kaa lamstų ce with an advantage0U5 re-

iuoiPpat namuose yra = su namu X lationship“. nes atrodo, kad
didelė kepykla, ir jų pečiai vininku. Jeigu jis būtų turė- namų savininkas Tamstos 
amžinai veikia, ir dieną ir Į • tokią stirti, būtų lengva žentą nutarė išmesti dėl kai- 
naktį- Tuoj po gaisro mūsų kreiptis j teismą ir išvaryti ™vno lslklsimo- 
žentas atėjo į krautuvę ap- tuoss fmOnes, kurie neturi Nueik Tamsta pas vietinį 
sižiūrėti ir apsivalyti. Atėjo j Jokios teisės ’ būti. Ta- -J
pas jį gretimos krautuvės sa-lčiau> jei tokios nuomos su 
vimnkas (kepyklos) ir klau- t arties ir nebuvo, TamstosI ”sė mano žentą, ką jis mano 
daryti. Žentas sako, dar ne
žinau, gal ieškosiu kitos vie
tos. Sekančią dieną žentas 
vėl atėjo į krautuvę, bet jau! 
ten rado namų savininką va- Į 
lant ir tvarkant. Savininkas į 
jam sako: "Girdėjau, kad 
tu jau ieškai kitos vietos. 
Kepyklos savininkas nori 
perimti šitą krautuvę. Aš 
tau grąžinsiu šio mėnesio 
nuomą, ir galėsi kitur išsi- 
nuomoti patalpą.“ Žentas 
su tuo nesutiko, bet kitą die
ną jau toje jo krautuvėje 
buvo trys žmonės ir valė pa
talpas ir ant lango pakabino 
iškaba, kad nuo balandžio 
mėnesio 10 d. čia jau per
sikels kepykla.

Prašau mums patarti, su 
kuo reikia kalbėtis dėl tokio 
neteisingumo. Vieta buvo 
gera, ir sunku tokią kitą ras-

advokatą ir pasitark su juo. 
Neužmiršk Tamsta, kad 
kiekvienoj civilinėj bvloj

žentas nėra be teisių. Su- 'ieškovas turi teismui įrodyti, 
prantu iš Tamstos laiško, kad jis turėjo piniginių nuo- 
kad nuoma buvo užmokėta stolių.

r’ĮiAi;n;:f=

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

DtL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
«na ■ogtoldemokratu rašt*’ dėl ho 
šėriku okupacija ir t**®**^*^;

tVTLG--NTS I PRAEITI. X.
dnmfi« at(n«nrniroai. <77 nei. k"4

........................................ *5.00

DIENOJANT. ''knygnešiu karaliau-" 
sOnacs Kinro Bielinio idomū* i’1’ 
mišiniai. 464 n»l_ kabia...

1908 METAI. Kipro Bielinio atimi
nimų antroji dalis. 892 pustoniai. 
......  ................................... 1A.00

Prieglaudoj muša senelius į
Kovo mėnesį su žmona vo tris kartus užpuolęs ir j 

persikėliau iš Springs prie- grasino mušti, vos išsisukau. I 
Jis perdaug nesipriešino. Kalbėjo kažka apie anuo- glauc‘os (Vokietijoje) į Lan- Ir mano žmoną žiauriai puo- 

met buvusį norų man padėti, apie išgelbėjimų manės iš genhagen senelių pnegiau- le, ją laba, .sgąsdmode lto, 
badavimo ir rusų deportavimo. Paminėjo kažką panašu d’, T" Kodėl j, laba, srrgo. teko polre.ja,

I pasiaukojimų . Tačiau as tik ga.ejau atsakyti, kad nei faud ? Dėl t0> kad ten pa. Nukentė- g0 metu i 
mano Tauta ne, as nesame elgetos ir išmaldos vra mums fidalė~ nepakenčiamos sąly- )is norėdamas šventos ra-i 
gėdingas dalykas. gos, kad nereikėtų bijoti bu- mybėS. taip pat nesispyrėj
.... , ; ti pačiam ar žmonai prie- Teisėjas bylą baigė sąlygi
nes atsiskyrėme beveik be skausmo, be priekaištų glaudos vedėjo apkultam vi

ii* skundo, ir aš neklystu sakydama, kad jo jau laukė nu- sai be kaltės.
sivylimo perpildyta motina, seserys ir buvusi sužadėtinė i Springs prieglaudos vedė- 
iš geros šeimos, kurios namų bombos nepataikė ir kurios jas su žmona ir dukterim y- 
puikus kraitis buvo išgelbėtas. ’ ra neriboti šeimininkai, visi

i trys labai žiaurūs ypač su 
O Jus, mano gerasis Drauge, aš palikau, kad neįpul- svetimšaliais. Jie drįsta se- 

čiau į naują gyvenimo baimę, kad Jūsų gerumo. Jūsų nuo

mai: jei vedėjas vėl nusi
kals, tai bus ir ši byla at-; 
naujinta. ;

Po šito teismo pasijutome 
esą dar blogesnėse sąlygose,1 
nes vedėjas dar blogiau ei-Į

.. , , ,.. .__gėsi. Mums pasiskundus'
-----t..— ....... ~~—..v, ..«v- nebus ne ap ui . i g ę Raudonajam Kryžiui, tas
širdaus atsidavimo nugalėta, vėl neįstengčiau nugalėti Jpažadėdavo reikalą ištirti,! 
silpnybės, nes mano širdis, šimtus kartų sumušta ir su
daužyta, lyg didžiulis skeveldrų laukas, neįstengtų atsa-

Danijos princesė Beneditke lan
kosi JAV’.

lietuviu datnos amertkotf 
■Brinko It miredatavo Jena- Ba
lys, 472 darnos sn gaidomis. An? 

Hikai duotas kiekvieno* daine- 
turiny*, todėl tinka dovanoti it 
lietuvi F :s»1 nekalbantiems, irišta 
•28 paal. kaina ........................€5.0°

•JOCTALTZMA® »R RELIGIJA P- 
rašė E. Vandervelde. vertė VarĄfi 
nas. Kaina............................ 25

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
8ELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuvio kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 141 
jįL, kaina ........................... KM

♦EMATTES RASTAI Garsios,o* mt 
sų raivtojos pirmojo karo met 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s 
rašytojos paveikslu. 128 pustonis 
kaina........................................ 50 C»

TAVO KELIAS I 8OC1AI.IZMA

jie vra verčiami vienas kitų
snipmeti. davo. Tas rodė, kad vedėjas

kyti į Jūsų jausmus su tikra šilima ii- meile, kas būtų ne-1 ^rna' 01 ten turi geros pečius,
dovanotina, visą amžių kankinanti niekšybė. ' Įritu6esrti pagalba pavyko Kadangi mes ir anksčiau

I nutPdvti, bet antrasis, smar-, visokiais būdais buvome 
O čia, tarp vynuogėmis apaugusių šio vienuolyno ; kjau ^aVęs į kailį, kreipėsi į skriaudžiami, niekinami, rai

mūrų, nuolat svečiuojasi saulė. Čia ilsisi pasaulis iškalbin- i teismą. Teismas buvo spa- nebeliko kito? Seities,
tramp tvlėiimp kuriame nurimsta isteriški riksmai kad i Ho mėnesi. Ir aš su žmona ieškoti i os vietos. , -game tyjejime kuiiame nunmsta istenski riksmai, kad, | iiudininkai. Viso; dome Langenhagene- Apie
rodos, girdėti taikingų angelų žemes nesiekią žingsniai, ir Jabo -u buvo 9 kaltina- M gal kitą kaitą.
Kova, ir Nupuolimas, ir Pergalė susivienija vienoje di
džiulėje laimėje — Ramybėje, kurios ir Jums širdingai 
linki už viską dėkojant!

Dainė

(Galas)
I

mojo ir 3 nukentėjusio). Bet Būtume dėkingi, jei Ha- 
jie nebuvo klausinėjami, noverio lietuviai mus nors 
Mat, kaltinamasis per savo retkarčiais aplankytų (3012 
advokatą pasistengė susitai- Langenhagen, Walsroder- 
kyti. Jis jautė, kad liudinin- str. 121, Pflegeheim H 13, 
kai iškels prieš jį daug kai- Germany).
tinimų. Juk jis ir mane bu- J. Karpavičius

Elena Ančiukaitė - Ambrnzienė, 
mirusi Chicagoje 1961 m-, buvo 
uoli Keleivio bendradarbė.

Parašė Leonas kl amas. Trumpa 
socializmo aiSkin;n«nas. Kaina 25

JUOZAS STAIJNAS. arba ka, 
JCantaao išpoįrfs buvo pasidarr 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cn'

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina............... .. MAv

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSIJA, *sba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Tru mos bolševiz
mo istorija ir saldymo praktika. 
Labai daug informacijų, 98 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

ENOVES LIETUVIŲ PINTGAI nu- 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metair 
Paraėė Jonas Earys, daugybė pa 
veikalų, 8W pai., gera* popicr-us 
karna ................................ S10.<K-

VLTORIŲ lEAELf. V. Puttao-Vv 
kclaičio romanas trijose dalyse 
Vitos trys dalya jrištos t viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knyga, kisti viriai, 981 puslapi" 

88.00

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Vaini
ko romano antroji aalis, 426 cae
■ - . . o___ £4 00!»pi£3. -------

LIETUVIU IšEIVTJ .a AMERIKOJ R. 
vaizdi šio kraštu P«tuviu_ Morito. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mt- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kat-

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vaiu- 
ko romą ias iš 1935 metu Suvalki
jon ūkininku 'ukili no prieš Sme 
tonos diktatūra ?irma dali* 
psl. Kair.a.................................X?- no

LIETUVA BUDO. Stspom ikiir*. 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyt* 
atsiminimai Ra«p Lietuva 
is miego, žeriausi» dovana kiek
viena proga. <ražisi.- „ietais vtr. 

Serijai-!, ’iiustruota. 416 puslapių, 
didelio fonoatn Kama t* *•

na kietais viršai- 85.00. mink=tafa 
viršais .........................................  84 00

SOCIALDEMOKRATIJA IK BOu. 
SEVIZMAS. Paxai Kautskį. na«- 
/ausio.r.is žiniomis papildyta tus 
klausimu knygutė. Kaina. - 26

rAJsACLIO UETUVĮV ŽINYNAS 
paruošė Auicetas Simutis, oaugy- 
bė žinių lietuvių ir ančių kalbomis 
a jie lietuvius visame pasauly,

464 p«L Kaina ........................ 86.60

LIETUVOS SOCIALDEMOKRA Iv 
PARTIJOS PROGRAMINES GAa. 
RES, S2 pat, žarna........ io '-o*

e.IETUViŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parade dr. D. Pi.'k.,. Pritaikinta 
Amerikos Ketuvismr., i44 pusla
pių. Kaina ................................. 81.04

VLiKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRa 
NEŠIMAS, arba KO«iei musujae nė
ra vienybės,, 80 psl., Kaina .. 4»j96

ŽEMAIČIŲ KRiKSTAb, P. Ap-ik:«. 
istorinis romanų- iš iemaii-ių Krik
što laikų, kieti apdarai .... <3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ks apie tai sa
ko mokslas? Kaina ........... 26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Jl’Cbelsonier.ė. 250 jvainų lietu, 
vieku ir Kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaine............... 81.26

NEPRI KLAUSIMOS LIETUVOS
PINIGAI, parai'.e Joną- risrys, la
bai daug paveiksiu, 255 psl. gera 
pvpiera. Kaina ........................ 86.0*

SIAURUOJU 1 AKELIU, K. to 
Kriaučiūno at*«min>m«i is ijeti*- 
vos ir i* AmeriVt.s -ietuviu gwe- 
nimo. 178 psi.. kaina .......... 82.04

<OC!AL?ZMO TMIRUa. Trumpai u 
aiškiai parotu,, kaip keiteM vieuo- 
oienės santvarka ir kodėl ji dai 
keisis. Kaina ........................ 26 Ck

MOK KATI NIO SOČIA 1.1 ZMO 
PRADAI. Populiari ir nai.lmga 
knyga siu dienų kiassinuuia 
prasti. Kaina ............................

(JfaaKyaus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

CM C. Broad
KELEIVIS

---- --------  So. Boatoo 27.

f
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VIETINES ŽINIOS
"KELEIVIO“
"Keleivis 

sukakties proga gavo daug! 
sveikinimų ir ‘linkėjimų, o 
taip pat ir žymios medžiagi
nės paspirties. Reikšminga, 
kad sveikintojų tarpe buvo 
ir gubernatorius Volpe su

PADĖKA 21Darbininkų Draugijos
savo 60 metų' k?0!™ ~ Antaninai Audio- 

a Mvn , kienei, Elzbietai Armakavi-

Bcstono studentai pas PARENGIMŲ KALENDORIUS

McCormacką i Gegužės 22 d. So. Bosto-
t • • - . no Lietuvių Pil. Dr-jos salė-

‘iiaUn,m0,Z?:?yJe je Akademija ’dr. Juozui

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Albinas oaranauskas,
i Washi»gton, pareikšti sa- pagerbti. Dalyvauja KARKLUPĖNUOSE pre-
vo pritarimą prez. Johnsono sol- Daiva Mongirdaitė-Ri- ""‘juolas lomanas. __4 ps.., y 

_ , i , j • ° • __ i„ kaina $2.o0.

Dovanos už naujus skaitytojus
Z4»
*

'KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
IENĄ NAUJĄ METINĮ "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.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 18S6 metų ir iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA Aidžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu »r ,».uu Iidžiausį ka
pitalą. •ę ^antuningas lietuvis i*hjijošž.G K!TTTP APDRAUDOS. bet 
stoja nariu j SLA, nes žmo: 1) kad SLA aparauua. gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, r.es savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temr.In-ę gkmą. 3» SLA apdrauda yra saugi, nes paremta dideliais rezervais.
SI.A DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$5 0.000.00.SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos apsauga: nuo netikėtų sunsumu.SLA akcidentalinė aparauua reikalinga šiais laikais kiekvienam.SLA ligoje pasaina tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja gauna pats.SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios senatvės.SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu koloniiose, jos teikia žinias anie apdrauda^ ir įstojimo sąlygas.Kas nori platesniu informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OE AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.

čienei. O. Brašiškaitei, Lidi .. . . . ,.i.l ,
jai Eidukienei. E. Hargave-1telgiamal Pohtlkal prieš ko- ehardson ir svečiai prele- 
ves, Stelai Januškienei, C. munizm^ dalyvavo ir Bosto- geniai ir rašytojai.

no studentai — per 40 as- • * *
menų. Ta proga Vytauto Ta- Birže!i„ 2„ d uisvės 
mosaieio pastangomis buvo Varpw gegužinė Romuvos 
išrūpintas pasimatymas su parke Brocktone. 
atstovų rūmų pirm. John * * *
McCormaek. Delegacijoje Ljepos 2- d CĮai.

Janeliūnienei, Nelei Kame-
• nienei, L- Locke. M. Locke.
Agnei Matuliauskienei, Elz
bietai Milvidienei, A. Me- 
gys, A. Pepper, A. Radoms-

majoru Collins. Visiems 
sveikinusiems ir auka pare
ngusiems esame nuoširdžiai ,.
dėkingi. Matydami toki mū-j Raitei, Marl?a!. bt,azl?len,el:
sų darbo įvertinimą, mes Parat,ai.Vale‘klcn€1',^"dai 
dai labiau Įtempsime visas. Valeikaitei, Kazei Valan- 
savo jėgas, kad "Keleivis“;,..
galėių ir toliau siekti to ide-' *J?nai.^. . . .. ... .
alo, kurio jis siekė per 60! Marcriiomui P. žlrol,‘ul: A.

i Vadenui, J. Valerauskui. 
Dėkojame lietuvių laik-' Ačiū visiems, 

raščiams, kurie "Keleivio“! nepaminėti, bet 
sukakti plačiau ar trumpiau ar tuo Pnsldėjo, kad Ke-
paminėjo arba jos visai ne- leivM>“ banketas šenau Pa’ 

sisektų.
"Keleivio“ leidėjai

dalyvavo bostoniečiai stu- re Farm sodyboje North
i. Onai Zinskienei, JJdentai Marcinkutė, Laimu- Easton Lietuvių Darbininkų ■ k^ina $3.00- 
ičiui. C. Kunigėliui, K. tis ir Vytautas Tamošaičiai, Dr-jos gegužinė. Vytautas• 1 • • • T""”l 1 • • A *

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

Alė Rūta. KELIAS I 
KAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaitos 
lietuvių gyvenamo, 248 psl.,

kurie čia 
kurie šiuo

paminėjo. Ačiū latvių žur
nalistui Osvaldui Akmen- 
tinš, kuris Toronto "Latvija ’
Amerika“ ir New Yorko j 
"Laiks“ plačiai tą sukakti . 
paminėjo (' Latvija“ Įdėjo ir ties proga aukojo: 
"Keleivio“ pirmojo numerio! Stasys ir Barbora Baka- 
antraštės nuotrauką), taip nai iš Bridgeville. Pa., Anta- 
pat italų laikraščio La No- nas Andriulionis iš So. Bos- 
ticia ir So. Boston Tribūne tono po $5 ir Ieva Diringie- 
redaktoriams. . nė iš Lewistono, Me., $2.

"Keleivio“ sukaktuvinis 
banketas balandžio 25 d. tu-1 
rėjo tokį pasisekimą, kokio 
rengėjai nesitikėjo — sve-!

KELEIVIO SUKAKČIAI

Keleivio 60 metų sukak-

Milionai statyboms

Paulius Žigas, Uogintas Ku
bilius ir Martinkus. ---- _ . ,Rugpiučio 8 d. Minkų ra- 

McCormack maloniai pri- dijo gegužinė Romuvos par
ėmė savo atstovaujamos ke Brocktone. 
valstybės lietuvių mokslei- * * *
vijos atšovus ir jiems pade-' Spa!io 3 (| Balfo banke. 
kojo uz gražias pastangas. g0 Bostono Lietuvių Pil. ia $6. 

Broliai Tamošaičiai i Dr-jos III aukšto salėje.

Į mą su McCormacku. o taip 
pat ir žygio vadovo A. Ma- Spalių 10 d. Laisvės Var-į 
žeikos pasikalbėjimą su Bal- P? koncertas So. Bostono 
tųjų rūmų pareigūnu White. Lietuvių Pil. Dr-jos salėje. 
Jau kitą dieną, sekmadienio

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

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje vra šio žymaus poetei 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai-

Tos knygos gaunamos ir

Alė Rūta, PRIESAIKA 
Didžioii meilė. II d., roma- 

! nas. 309 psl.. kaina $3.25.
Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO 

SPARNIŲ SOSTAS, nremi- 
į juotas romanas iš politiniu

Daugiau mokėsime 
Mėlynajam Kryžiui

Nuo liepos 1 d. Blue Cross’ emigrantu gyvenimo, 
minėtoj juostelėj buvo užra- & Blue Shield pakelia drau-,psk- kaina $2.50.

dimo mokesti 13%. Vytautas Volertas, UPE j
TEKA VINGIAIS, romanas

| lytą, Laisvės Varpas, be 
i stud. R. Sužiedėlio kalbos, 
galėjo perduoti ir tai, kas 26S

Gubernatorius prašo sei- šyta.
čiai netilpo į didžiausią So.l™?1* Paskirti 3:58 =
Bostono lietuvių turintį sa- tybimams namams statyt, ar 
ię- Dėl nesitikėto svečių ant- Pe’varkytl. . .
plūdžio, aišku, sunku buvo' . MaJ°ras. numat° »va!’
juos pn.mt, taip, ka.p buvo įatybonis per 10
numatyta, bet vyr. seiminm-. J J . 1metų 41 mil. dolerių.kas Napoleonas Jonuška su 
savo štabu padarė viską, kas _
buvo Įmanoma, ir todėl ti- - ---- - =
kime, kad visi grižo namo, PAVEGTIEJI PAMINĖJO 
kupini ilgai nepamirštamų ’

yoooooocoooooooeBaooBOBcecooBooBooooeooBaoa

DOVANOS J LIETUVĄ 
Maistas, kitos prekės, pinigai 

Kokybė ir pristatymas yra grantuota 
Reikalaukite mūsų katalogo

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd St., New York, N.Y. 10010

“^OOOOOOOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBOOOOOC^

332 psl., kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL-|

NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 2»>1 psl., kaina i 
$2.50.

Juozas Kraiikauskas. TIT- I 
NAGO UGNIS, premijuotas;

: romanas. 205 pusk, kaina '
• $2.50. ‘ ^KAITYK STASIO Ml-
i Alovzas Baronas: VIENI CHELSONO PARAŠYTA 

Sl MEDŽIAI, 117 psi. kai- KNYGĄ: “Lietuvių išeivija 
Į na $ 1.50. I Amerikoje,” DAUG PA-

Juozas Švaistas: 2IOB- VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
1 RIAI PLAUKIA, romanas- STAIS VIRSA1S $4.00

gražių įspūdžių. j KARO PABAIGA Į DEPIESIO !
Mes esame dėkingi ban-, Gegužės 7 d. savo specia- 

keto dalyviams, ypač tiems. .]jame posėdyje Pavergtųjų 
kurie atvyko gana iš toli: Seimas paminėjo antrojo . .
Chicagos, New Yorko. Bing- pasaulinio karo pabaigos 20 i Lietuvą.
hamtono ir kt. ; metų sukaktį. Ta proga pri- Norintieji prisijungti prašomi registruotis iki birželio K^y^esiO k’jn- M. Ketais $6 nn

Dėkojame jame sveikinu- jmtame savo atsišaukime Į 1 dienos. Vėliau nebus galima gauti vizos. ravičiaus gyvenimo, 3- ps ..
siems — Lietuvos garbės laisvąjį pasaulį Seimas pra- — ....................... *aina -. —o >.
konsului Anthony Shallnai. gO: "padėti komunizmo jun-'
.................. -- J : TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE

390 West Broad v/ay
So. Boston. Mass. 02127 Tel. AN 8-8764

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Dar yra kelios vietos likusios važiuojančių grupėje

I

E. Mikužytei. dr. P. Grigai- nešančioms Europos tau-; 
čiui, St. Michelsonui. toms atgauti savo valstybinę

Dėkojame meninės pro- nepriklausomybę, savo žmo-; 
gramos dalyviams: solistui gjgkąsias teises ir pagrin- 
Benediktui Povilav ičiui, dines laisves“.
komp. Juliui Gaioeliu, Bos- Posėdis taip pat priėmė 
tono Lietuvių Mišriam cho- sveikinimo telegramą prezi- 
rui. rašytojui Antanui Gus- dentui Johnsonui dėl jo po- 
taičiui, parašiusiam tai pro- iitikos ginant laisvę ir užkar- 
gramai satyrą ’Penkiolika ^ant komunistų kėslus Azi- 
rr.etu aplink save“ ir ją su joje jr pjetų Amerikoje, 
vaidinusiam aktoriui Jur- ( "Pone Prezidente, jeigu 
giui Jašinskui, Algiui Anta- gjomig dienomis galėtu- 
navičiui ir Romui Šležui. skaityti pavergtųjų tau-

Dėkojame adv. John Gn- mintis ir širdis, Jūs rastu- 
galui, už Maikio su tėvu nu- mgte jag kupinas tikėjimo į 
piešimą Mildai Anestaitei,; Amerjką ir vilties į savo pa- 
už gėles Valentinai ir Ste- prisikėlimą laisvų žmo- 
ponui Minkams. daugiausia -r jajSVų tautų bendruo- 
bilietų pardavusiems Jadvy- menės nariais.“
gai Keslerienei. Steponui ELTA
janeliūnui, Broniui Kontri-i

Rodezijoje laimi

Juozas švaistas: JO SU-Į
ŽADETINĖ, premijų o t a s , LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
romanas Iš Vinco Kudirkos: Turime Lietuvos žemėla- 
oy’venimo. 394 pusi kaina pių _ už 50 centų, už $2.50 

(sulankstomas) ir už $3.50<4.00

Sviklai; trumpų bangų radi 
jo stoti bankete svečiams į- 
rengusiems Kaziui Tamošai
čiui su sūnumis, tvarkda
riams Povilui Brazaičiui, 
Stasiui Griežei - Jurgelevi
čiui ir Jonui Audickui; Lo- 
lai Januškienei, Albertui 
Puskepalaičiui už kasos 
tvarkvmą.

Ačiū banketo programos 
vedėjai Margaretai Michel- 
sonienei.

Kiekvienas supranta, kad 
beveik 400 svečių pavaišinti 
tik už $2.50 kiekvieną, taigi

rasistai
Pietų Rodezija yra Brita

nijos kolonija, kuri turi pla
čią savivaldą, bet kuriai pil
nos nepriklausomybės Bri
tanija dar nenori duoti, kol

JŪS GALITE PADĖTI SAVO GIMINĖMS IR 
ARTIMIESIEMS SUSTIPRINTI SVEIKATĄ 

užsakydami atostogas su poilsiu ir gydymu bet kurioje 
SSSR poilsio vietoje arba sanatorijoje.

Už KELIALAPIUS 26 dienoms su pilnu pensi
jon u ir specialiu medicinišku patarnavimu Jūs moka
te nuo 96.00 iki 196.00 amerikietiškų dolerių; kaina 
priklauso nuo pasirinkto kurorto ir gydymo reika
lin gurno-

Jūs taip pat galite užsakyti savo giminėms ir 
AUTOMOBILIUS, šaldytuvus, televizijos priimtuvus 
ir kita.

Didelis pasirinkimas įvairaus maisto siuntinių 
prieinamomis kainomis.

Reikalaukite katalogų-brošiūrų mūsų 
vyriausioje įstaigoje 

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, Neu York, N.Y. 10003.

GERAS PIRKINYS
401 Eriedship St„ Philadel- 

phia 11. Pa., nebrangiai pardun
dami namai su trimis sklypais 
(lotais), gražiai apaugusiais į- 
vairiais medžiais, ir 16 vietų ga.

jos vvriausvbė neatstovauja; ražu. už kuriuos nuomos gauna- 
J • - ma $112. Geras susisiekimas.

Kaina $7,100.
Kreiptis asmeniškai nurody

tu adresu ar telefonu: FI 2 8654 
i Ona Mekart.

(22)

gyventojų daugumai.
Mat, ten iš 4 mil. gyvento

jų balsujų tėra vos apie 400 
tūkstančių, ir tik jie teturi 
balsavimo teisę. Jie ir nepri
klausomybės paskelbimą 
skubina, kad tada gagėtų

toki maža atlyginimą, yra Britanijai nesikišant vieni
didžiulis ir sunkiai įmano
mas darbas, bet Napoleonas 
Jonuška ir io sutelktos pa
dėjėjos ir padėjėjai tą darbą

GREITA PAGALBA 
N'ennsimink. gausi pagalbą. 
Vaistai, kurie buvo Hgai lau

kiami. nno reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir

kraštą valdyti
Prieš savaitę įvykusiuose

rinkimuose dabartinio min.
pirmininko Smith partija iš-.»L° 'ardą a"-t^ ir 

gerai atliko. Todėl nuošir-,aimėtoįa. todėl bijoma ' 
dus ačiū Napoleonui Jonus-> fcad nebūtų paskelbta nepn-| ™ .
kai ir jo štabui kuris beveik klausomybė be Britanijos į N<wth sta; p 0 9112
visas priklauso Lietuvių sutikimo. Atidaryt. wt. 9-1

Aloyzas Baronas: LIEP-j (sieninis).

V ėdy boa
Ieškau susipažinti vedybų 

tikslu moterį ar merginą nuo 45 
iki 50 metų amžiaus. Atsiliepi
mo paslaptį išlaikysiu.

Atsiliepti Mr. J.
Post Office Box 22.
New York. N. Y. 10013. 

________________ (21)
Ramus, bis vas pensininkas 

ieško rimtos moters, kuri norė
tų linksmai ir laimingai gyventi.

Prašau atsiliepti:
J. B., P.O.Box 41. ( linton, Ind. 

_____ (21)
ADMINISTRACIJOJ

PRAŠYMAS
“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 dsL. 
<aina $3.90.

Vytautas Alantas: TARP ■
DVIEJU GYVENIMU. 462 Į 
ousl.. kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- I 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS. 509 pusi., kain?

5 00
Alė Rūta, MOTINO"

<ANKOS. romanas apie Į 
motinos meile, jos tikslą ir į 
ūpesti išauklėti savo vai
dus pilnai? žmonėmis ir 
<rais lietuviais, 
aina $4.00.

mo.
Vincas Ramonas: M1G

OTAS RYTAS, I66pusl 
$2 00

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

DALGIAU PREKIV IR MAISTO 
l*R<)OUKTŲ PASIRINKIMl I- 

DABAR
Siųskite pinigus į USSR

Tejrul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

Pii.NA! GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00 

Mūsų firma yra VTENTNTEI.fi. 
kori visarta siuntėjui prisiunčia

gavėjo pasiraš>-tą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Pers-ui. t i mas: iki $30.00—$2.75

per S.30.—10% 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
Newark. N. J.

Kutalosru prašykite anpliškai arba 
’ietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co. 
11S E. 28 St„ New York 16. N.Y.

Tel. M U 9-0598 
Įsteigta 1945 m.

Atidaryta: kasdien 9-5:30;
šeštadien. 9-12<1>

ii

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

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

j praeitį?
Geriausia knyga su Lie

tuvos praeitimi susipažinti 
(Į. ! yra dr. Vandos Sruogienės 

397 psl ' oarašyta Lietuvos istorija.
1 Tai 1.000 puslapių knyga, 
1 lengvai skaitoma, kaina — 
1 $12. Ją galite gauti Keleivio 

xdministraci joje.

ooooooooooooeoooooooooosoe*

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio

KĄ DOVANOTI?
Jeigu yra reikalas ameri

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

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

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa- 
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

"Tvventy years’ struggle 
for freedom of Lithuania.“

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo-
no Kairio spalvotą portretą i
- j jen draugai. Knygos kaina —8 x 6 colių dydžio uz 80 cnt 1 ..

knygą
FERORO IR VERGIJOS J- Audėnas, kai-

IMPERIJA SOVIETŲ

.Toje
RUSIJA

smulkiai aprašyta

na $1-50. 
'Lithuania

roes, paraše 
kaina $4.75.

land of be- 
L. Valiukas,

bolševikinio teroro sistema. Vytautas the Great Grand
tos vergu stovyklos, kuriose I Duke of Lithuania. dr. J. B.

i. Končius, iliustruota. 211kentėjo ir zuvo musų ... , - . - . , .. .. .. . .... psl.. kaina kietais viršeliais
hrolmi, seserys, gimines irl$4)X) M00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė* kaina $2.

$2.50.

VTENTNTEI.fi


Puslapis aštuntas KELEIVIS, Sa BOSTON Nr. 20. 1965 m. gegužės 19

Ruošiasi protestui prieš 
okupacijos garbiniu
Po mėnesio sukanka 25 

metai, kai Lietuvą okupavo 
i komunistai. Tą sukakti jie 
Lietuvoje minės didelėmis 

I iškilmėmis, norėdami suda-
LDD susirinkimas Į Svečiai menininkai dalyvaus 9^* Įspūdį, kad Lietuvos' gas savoje šeimoje ir prieš 

akademijos programoje žmonės džiaugiasi dabartine' visuomenę, tautą. Įskiepyti

Vietines žinios
TĖVAMS RŪPESTIS— 

VAIKAMS PRAMOGA
Vyksta į

susirinkimą
Tėvai rūpesčių turi daug. JAV Lietuvių Bendruo- 

Piimasis ir didžiausias jų menės Tarybos narė Ona 
rūpestis yra jų y aikai. Šis ivaskienė ateinantį penkta-
jų rūpestis labai platus, gi
lus ir atsakingas. Atsakin-

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos susirinkimas bus šį sek
madienį. gegužės 23 d. 2 
vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Pil. Dr-jos patalpose.
Prašau visus narius dalyvau
ti.

Kuopos nariai sunkiai 
dirbo "Keleivio“ bankete, Gaidelis. Be to, atvyksta ra-

Dr. Juozui Girniui 
gerbti akademijos

pa-
padėtimi.

Užsieny gyvenantieji lie-
vaikams tautiško pajutimo 
reikia neatlaidžiai atsidėti.
sssiuas

Oiruie vanaunaue-nagiene. laisva pasaujlui parodv.
Akomponuos komp. Julius1 fi u„,į T p. 77^kad Lietuva vra pnes ios

todėl jie čia bus pavaišinti.
N. Jonuika,
sekretorius

jų norima. Tokių sąlygų ir 
LU iii-,’ . - - priemonių yra įvairiausių,

šytojai Nyka Niliū^., štai SLA 128 kuopa Bos-
Henrikas Nagys, Leonardas jie pavergėjams visomis tone J. Tumavičienės inicia-
Andriekua, ir paskaitininkas J S/'teU^Sa"""’0’ 
prof. Juozas Brazaitis atva-' — F

S. Michelsonas rašo iš 
Florido*

Stasys Michelsonas para
šė iš Miami laiškelį, kad ke
lionė trukusi 4 dienas. Jis 
ten paskutinį kartą buvo 
prieš 10 metų, todėl pastebi

tyva ir kitoms šios organiza- 
_ . cijos narėms talkinant mo
lam reikalui visur suda- šiamas paaugliams vaikams 

* v,lsl* • pabaltiečių 12-16 metų amžiaus jau ant- 
bendii komitetai. Toks ko-' pas konkursas parašyti raši-

Taiei i reta mūsų oaren- mitel^? sudarytas ir Bosto- nėliui "Kuo galima geriau- 
įaigi, į retą musų paien ne> jls aplankys aukstes- šiai pasitarnauti Lietuvai“.

i muosius valdžios pareigu- j Kokia graži ir kilni min- 
, ... . _ 1 nus *r laikraščių redakcijas tis. Už geriausiai parašytus

Po akademines ir• menines (ir painformuos apie Pabalti- rašinėlius bus duodamos pi-

žiuoja iš Nevv Yorko. Ištrau
kas iš d r. J. Girniaus veika
lų skaitys Algis Lapžys.

girną tiek daug svečių šuva 
žiuoja iš kitur.

didelę pažangą keliuose ir j programos bus vaišės. f jo valstybių padėtį. i niginės dovanos. Konkurso
visur kitur.

Visi penki keliautojai —
Michelsonai. Kapočiai ir Fr. 
Zaleckienė jaučiasi gerai. 
Jie sveikina visus pažįsta
mus ir siunčia geriausių lin
kėjimų.

dienį išvyksta į Philadelphi-; 
ją dalyvauti Tarybos posė-i 
džiuose, kurie bus gegužės 
22 ir 23 dienomis.

Atvažiavo Namaksienės 

broli*

Pranas Šartūnas iš Long 
Beach, Cal., atvažiavo į Bos
toną savo sesers Kotrynos 
Namaksienės ir svainio A- 
dolfo Namaksio aplankyti. 
Svečias žada pabūti dar po
rą savaičių, nes prieš porą 
dešimčių metų jis čia yra 
gyvenęs ir todėl turi daug 
pažįstamų, su kuriais nori 
pasimatyti.

A 4 S CONSTRUCTION 

COMPANY
Sieną klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

durą ir langą 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.

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS « 

PAULA B,
j

KETVIRTIS 1
LICENSED BROKERS 4

KETVIRTIS REALTY 1
JT9 WE8r SROAOWAV j 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127 1
f TeL 268-4649 Į

L-obūOMiOcaooMOOOooQoeoor

Televiziją 
ir radiją

Ta-so Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. a>ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

I^eeeeoooeooefiieooooeGaoeec*

VASAROTOJŲ 

DĖMESIUI
Geriausia praleisti atostogas

COSMOS PARCELS J 
EXPRESS CORP* 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO l LETUVĄ

( Telefonas: AN 8-2805 J
j Dr. Jos. J. Donovan į

\Dr. J. Pašakarnio \

Akademija įvy ksta Lietu-1 Įvairių organizacijų atsto- sąlygos buvo skelbtos anks- i ^arsiame Cape Cod, Centerville, 
vių Pik Dr-jos trečiojo aukš- • vų susirinkime bus priimtos čiau. Dovanų įteikimas į-1 Mass-» kurorte, puikiame Atlan-
a _ 1 — • * • * _ * x _ .1 • “    vi Z—' . w « A —. —..J —  — liJl  

Trans**Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tone Pačiose Patalpose

to salėje šį šeštadienį, gegu- atitinkamos rezoliucijos ir Vyks gegužės 22 d. 5 vai. va 
žės 22 d. 7 vai. vakaro. Ją pasiųstos prezidentui, kon-: kare Sandaros svetainėje, 
rengia komitetas Įvairių greso nariams ir kt- I 124 F Street. So. Bostone.
Bostono visuomenės ir kui-į bekmadienį, birželio 13 Kas geriausiai bus parašęs, 
tūrininkų atstovų. 1 d. 2:30 vai. popiet, Bostono spręs trijų asmenų komisija.

11 ~ ' katalikų katedroj bus iškil- Rengėjai kviečia į šias iš-
mingos pamaldos, į kurias kilmes, i šį pobūvį, atsilan- 
kviečiami aukštieji valdžios kyti tėvus su visokio am 
pareigūnai ir, žinoma, pa-
baltiečiai bei visi kiti.

to vandenyno paplūdimy, gražio
je ir patogioje LIETUVIŠKOJE 
VIEšKALNIŲ "DUBYSOJE“. 

Prašome kreiptis šiuo adresu: 
21 Bovdoin Avė.,
Boston 21, Mass.

Telefonas: GE 6-5139.
Z. A. Vieškalniai

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

Bostono teatralai aplankė 

Ritą Ausiejūtę

Po "Brandos atestato“ 
vaidinimo Nevv Yorke Bos
tono Dramos Sambūrio žy
mi narė Rita Ausiejūtė turė
jo kuriam laikui vykti į ligo
ninę. Ją grįžusią namo pra
eitą trečiadienį aplankė vi
sas dramos kolektyvas su re- 
žiriere ir visa vadovybe pa
linkėti vėl geros sveikatos.

390 VVest BKOADWAY, So. Boston 27, Mass^ Tel. AN 8 - 8764 
Persiančiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETU V Ą ir V ĮSAS 

kitas Rusijos valdomas sritis. _ __
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarą siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” coliu. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun-z
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dosumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami vaišingų Ausiejų stalo buvo 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- pasidalinta išvykų įspū- 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI
KAINA mūsą įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KKEIPKITfeS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įganojimaii 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vaa.. Ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

žiaus vaikais ir jų draugais. 
Kad vaikams ir jų tėvams 
būtų įdomiau, bus pritaiky
ta programa, o taip pat vai
šės vaikams ir suaugusiems. 
Suaugusiems Įėjimas kartu 
su vaišėmis mažiausias, 
koksbegalėtų būti —50 cnt 

Būtų malonu, kad tėvai 
nepagailėtų pasiaukoti sa
vo vaikams ir juo čia atves
tų- iegdl jie pabendrauja ir 
pratinasi prie organizuoto 
gyvenimo, lietuviškų paren
gimų. Graži ši idėja. Konk
retūs darbai yra mūsų lietu

?10?a._Fr?e : visko išlikimo sąlyga. Rem
kime ją visi savo atsilanky-

džiais. peržvelgtas praeito 
sezono darbas ir aptarti at
eities sumanymai-

Linkime mūsų pamėgtai 
Ritai tvirtos sveikatos ir gai
vios nuotaikos.

mu. K.Š.

PARDUODAMA
1. Nebrangiai parduodamas 

geras baltas virtuvės gazo pe
čius su buto apšildymo skyrium,

2. mažai vartota skalbiamoji 
mašina.

Teirautis nuo 6 iki 8 vai. va
karo pas Joną Petronį, —

929 East 4th St., So. Bostone.
(21)

Svarbus pranešima*
Balfo skyriaus susirinki

mas trečią kartą šaukiamas 
gegužės 23 d. 3 vai. popiet j 
So. Bostono Lietuvių Pil. Dr-j 
jos salėje, kuriame prašomi j 
dalyv auti visi nariai, kad . 
būtų galima sudaryti šių me- į 
tų valdybą.

Vargstančių tautiečių yra. 
daug Sibire ir kitur, niekas i 
jais nepasirūpins, jei mes 
nesirūpinsime.

A. Andriulionis,
pirmininkas

KURORTAI 
SANATORIJOS 

SSSR
Artėjančiam kurortų 

zonui Vyriausioji Kurortų ir 
. Sanatorijų Valdyba Sovietų 
Sąjungoje žymiai sumažino 
kaina* pasinaudojimui ku- 
rortais-sanatorijomis ir po
ilsio namais SSSR.

Už vieną parą, praleistą 
sanatorijose-kurortuose su 
gydymu reikta mokėti nuo 
3 iki 7 amerikietiškų dole
rių. Iki 180 kurortų, sanato
rijų ir gydymo vietų sure
gistruota kurortininkams, 

turintiems kelialapius.
Laukiama daugelio pa

cientų. kuriems užsakys vie
tas Amerikoje gyveną gimi- 

(Skelb.)

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaiti*

i ĮPĖDINIS S
} OI’TOMETRISTAS •
Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.,' 
Vakarais iš anksto susitarus { 

447 BR0ADWAY ;
South Boston, Mass i

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Pasiūlymas 1068 metams Skambinti GE61204
Naujas ”PAG AL UŽSAKYMĄ*

FORTUNE.
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

Patvarumai

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieku vistu pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pasčatų. pagal Jftsp reika- i 
lavimg. Saukite visados iki 9 va- ! 
landų vakaro. ,

T«kf< AN 8-3630

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

The Apothecary
FT 2

Visos L>s žymės rodo, kad "pagal užsakymą“ 
pagaminci tokiam svarbiam darbui alyvos 
bumeriai sutaupo jums pinigą ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA
FORTŪNA FUEL C O. 

šildymo alyva specialistai 
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytoją re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei įeik vaistų — eikit { BetuvHką vsistiną.

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

382 a W. Bnadsray, Urp E ir F gaivią, SO. BOSTON. 

Tslefonaa AN 8-602Ė-a*-
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

I ^ikrediiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestinga* taisome iuikrodiro 

žiedus, papuošalui

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 W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA '

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. P^*dūGuSSw * Veliat£Sn 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

» « i « »

Valandoe: 2—4 ir S—8 }
Sekmadieniais ir šventadieniaia

pagal susitarimą 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masu.

Apsidrausk
; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J

• Draudžiame nuo polio, viso- { 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- « 
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastin ef thePeaee—Con«taM« 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirargas 
X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nao 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN S-2712

Namai ir ūkis:
287 Coneord Rd., Billeriea, M 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAIUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tei. AN 8-0948

Dažau ir Taisaup
k Namus iš lauko ir viduje. 
f Lipdau popierius ir taisau^ 
► viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Sasin Hill Avė.

i Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

lniiiiiimi.iiiiiinH.

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

.!




