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Praėjo mėnuo, bet taikos
Domininkonuose dar nėra

Praėjo mėnuo nuo sukilimo pradžios, daug pralieta 
kraujo, daug padėta pastangų abiems šalims sutaikyti, 
bet iki šiol taikos nepasiekta. Gal pavyks sudaryti koali
cinę vyriausybę su Guzman priešaky. Tuo rūpesčiai dar
nepasibaigs.

Gegužės 24 d. sukako mė- lų. Kaip dabar juos surink- 
nuo. kai sukilėliai pakėlė ti? Nėra abejonės, kad ko- 
ginklą. norėdami sugrąžinti munistai nenurims ir, turė- 
į valdžią 1963 m. nuverstą darni ginklų, mėgins ir to- 
prezidentą Bosch, kuris'bu- liau kelti krašte netvarką, 
vo demokratiškai išrinktas, j Kraštas nu_
JAV prezidentas, turėda- smukęS jame daug vargo, 
mas žinių, kad čia gali atsi-1 ne^ bacj0 reiškinių, ir reika- 
į asti nauja Kuba, pasiuntė, lingos skubios reformos, ku- 
ten JAV karius, kurių sian-. rjos turėg paliesti turčių ki- 
dien ten yra per 20,000. Da-. §enes. Dėl to joms bus prie- 
bar juos pradeda pakeisti į ginamasi, žodžiu, dar ilgas 
Pietų Amerikos valstybių, jr sunkus kelias Domininko- 
kanai, bet jų iki šiol tebėra: nų respublikai grįžti į nor-j 
dar tik keli šimtai. ( majų gyvenimą.

Per tą laiką kraujo pra
lieta gana daug, žuvo dau
giau kaip 2,000 žmonių. Ir 
JAV ir Amerikos Valstybių 
Organizacijos komisija dė
jo visas galimas pastangas 
sudalyti tokią vyriausybę,

Anglijos karalienė Elzbieta II šiuo metu lankosi Vakarų Vokietijoje, čia ji. Vokietijos prezidento 
Heinrich Luebke lydima, eina pro garbės sargybų. Paskutini karta Anglijos karalius lankė Vo
kietijų 1909 metais.

JAV kongresas tiria padėtį
Pabaltijo valstybėse

Liudijo Vliko ir Lietuvos Laisvės Komiteto pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas, neseniai iš Lietuvos atvykęs 
Alfonsas Milukas ir estas Arsenij Taalman.

Jėzuitai išrinkoGegužės 17 d. JAV At
stovų tumų užsienio reikalų
komisijos Europos reika- nau ią viršininką 
lams pakomisė vykdė ap
klausinėjimą, liečiantį Pa- ' 
baltijo valstybes, norėdama 
geriau patirti ten esančią 
padėtį. Pakomisei vadova
vo pirmininkė Edna Kelly, 
atstovė iš Ne wYorko.

Informavo apie 
padėti Lietuvoje

Tarptautinė Žmogaus Tei
sių Lyga. kuri yra savo laiku 
įteikusi Jungtinių Tautų

, specialiai 24-rių (Decoloni- 
Siųstos komisijos vadovas zation) komisijai memoran

Lriii-i _ Kilt,, iiriimtino oEiomcĮ/i ji ii i vi i ia UVIIVIIIU
šalims. JAV prezidento pa-

Bundy dieną naktį tarėsi su 
reikalingais asmenimis. Su
kilėlių vyriausybė su Deno 
priešakyje sutinka, kad vy
riausybei vadovautų Bosch 
laikais buvęs žemės ūkio 
ministeris Guzman. bet jis 
nepriimtinas priešingai pu
sei, vadovaujamai generolo 
Barreras.

Jeigu ir pavyktų sudaryti 
koalicinę vyriausybų, tai ir 
tai dai nežinia, kaip jai sek
tųsi grąžinti kraštą į norma
lias vėžes- Sukilimo pradžio
je išdalinta per 20.000 gink-

dumą su prašymu tirti so
vietų kolonializmą Pabalti
jo valstybėse, gegužės 19 d. 
suruošė pagerbimą tos ko
misijos pirmininkui ambasa
doriui Šori Coulibali. Tame 
pagerbimo priėmime daly
vavo ir Vliko pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas, ku
ris turėjo progą plačiau išsi
kalbėti su ambasadoriumi 
Coulibali apie sovietų kolo
nializmą Lietuvoje ir reika
lą tą klausimą įrašydinti į 
komisijos darbotvarkę.

Vaisingi LB Tarybos

Prezidentas remia 
unijas

Prezidentas Johnsonas 
pasiuntė kongresui kelis pa
siūlymus, liečiančius unijas 
ir aplamai darbininkų reika
lus. Į

Ji.< cinlrt nanailzintl vazii_' 

namąjį ”teisės dirbti“ įstaty
mą. kuris leidžia atskirom 
valstijom uždrausti vadina
mas “union shop“. Tuo įsta
tymu yra pasinaudojusios 
19 valstybių, daugiausia 
pietuose, ir uždraudusios u- 
nijoms su darbdaviais susi
tarti, kad įmonėje tegali 
dirbti tiktai unijos nariai.

Jis taipgi siūlo už antva- 
landžius mokėti dvigubai, 
taikyti mažiausią atlygini
mą dar apie 5 mil. darbinin
kų, kurių iki šiol tas įstaty
mas neliečia ir kt-

Manoma, kad kongrese 
tie pasiūlymai sukels didelių 
ginčų.

V iršuje JAV ambasadorius Roy

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 121 asmuo

I
Praeitą ketvirtadienį prie 

Kairo aerodromo iš Pakista
no į Angliją skrendantį lėk
tuvą ištiko didelė nelaimė. 
Prieš leidžiantis į aerodro
mą. sugedo lėktuvo moto
ras ir nusileidimo prietaisai- 
Lėktuvas atsimušė į smėlio 
kalną ir sprogo.

Iš lėktuve buvusių 127 as
menų žuvo 121, jų skaičiuje 
visa įgula. Dauguma žuvu-. 
šių yra pakistaniečiai, jų 
tarpe kelios dešimtys laik- 

į raštininkų, aukštų pareigū- 
' nų. Žuvo ir 9 kiniečiai, vežę 
į Londoną prieš JAV nu
kreiptą propagandinę me
džiagą. o taip pat ir 7 ame
rikiečiai.

Gyvi išliko 6 žmonės ir 6 
beždžionės.

Pagal žmonių aukų skai
čių tai trečioji nelaimė. Lėk
tuvo nelaimėje daugiausia 
žuvo 1963 m. prie Pary
žiaus — 130 asmenų ir 1953

Liudyti buvo atvykę Vii-i 
ko ir Lietuvos Laisvės Ko-1 
miteto pirmininkas Vaclo
vas Sidzikauskas, prieš porą! 
mėnesių iš Lietuvos atvykęs 
Alfonsas Milukas, kuris 8 
metus buvo koncentracijos 
stovykloje, ir estas Arsenij 
Taalman, baigęs Rygos po
litechnikumą ir į užsienį pa
sprukęs 1963 m. gruodžio 
mėnesį.

Sidzikauskas apžvelgė, 
padėti visose trijose Pabalti- į 
jo valstybėse. Jis plačiai, 
pavyzdžiais pavaizduoda
mas, kalbėjo apie ten vyk
domą rusinimą, gyventojų 
perkekiinimą. religinį perse
kiojimą ir tt.
, Ypač didelį įspūdį pada
rė Miluko, JAV piliečio, liu-' 
dijimas. Jis papasakojo, ką Į 
jam teko išgyventi Lietuvoje 
ir koncentracijos stovykloje 
prie Vorkutos 1948-1956 
metais ir tuos sunkumus, ku
riuos reikėjo nugalėti, kad 
galėtų įvažiuoti į JAV.

Taalman kalbėjo dau
giausia apie padėtį Estijoje, 
kuri taip pat yra rusinama, 
kolonizuojama ir kitaip slo
pinama ir išnaudojama.

J Romą suvažiavę jėzuitų 
ordino 218 atstovų nauju 
viršininku išrinko ispaną 
Pedro Arrupe. 57 m. am
žiaus. Jis nuo 1958 m. vado
vavo jėzuitams Japonijoje. 
Jis yra vienas iš tų. kurie iš
liko gyvi po Heroshimos 
bombardavimo.

Jėzuitai yra vienas galin
giausių katalikų ordinų, sa
vo veiklą išvystęs visame pa
saulyje- Jį įkūrė 1541 metais 
ispanas Ignatius Layola.

Jėzuitų viršininkas vadi
namas “juoduoju popie
žium“, nes jėzuitai nešioja 
juodus drabužius, o be to, 
vardas pabrėžia jėzuitų va
do svori katalikų tarpe.

posėdžiai
Gegužės 22 ir 23 dienom 

Philadelphijoje buvo susi
rinkusi JAV L. Bendruome
nės Taryba. Dalyvavo 22 
Tarybos nariai.

Kaip mus informuoja Ta
rybos narė Ona Ivaškienė. 
posėdžiai buvę darbingi, la
bai įdomus buvęs dr. A. Kli
mo pranešimas apie toli
mesnių darbų planą, priimta 
visa eilė rezoliucijų, kurios 
vėliau bus paskelbtos.

Pakels muitus 
siuntiniams

Austrija prezidentu
turi socialistą

Vasario 28 d. mirė Austri
jos prezidentas Adolf 
Schaerf, socialistas. Gegu
žės 23 d. jo vieton išrinktas 
Vienos majoras socialistas 
Franz Jonas, gavęs 50.69% j 
balsų. Su juo varžėsi deši
niųjų atstovas dr. Gorbach

Nuo liepos mėnesio galo 
bus pakelti muitai siunti- 

, niams į Sovietų Sąjungą. 
Dėl to pabrangs siuntiniai ir 
į Lietuvą.

DAUGIAU AMERIKIEČIŲ 
Apačioje Azijos pietryčių žemė- virTMAMA 
tapis. viršuje Hainan sala, ku- 1 v 1 NAIVIĄ 
rioje Kinija įrengianti stiprių Dabar amerikiečių karių 
karinę stovyklų. Iš jos labai pa- Vietname yra apie 46,600. 
togu pradėti puolimus lėktuvais bet jų skaičius numatoma 
ar laivais. | padidinti iki 60,006.

Bolivijoje streikuoja
švino kasėjai

Bolivijos eksporto 90/< j 
sudaro švinas, todėl aišku,! 
ką reiškia visam kraštui švi
no kasyklų darbininkų strei
kas, kuris prasidėjo praeitą 
savaitę. Jis, galima sakyti, 
suparalyžavo visą gyveni
mą.

Streikas nukreiptas prieš 
dabartinę valdžią, kuri su
ėmė ir ištrėmė į Paragvajų 
švino darbininkų unijos ir 
visų Bolivijos unijų pirmi
ninką Lechin. Darbininkus 
malšina kariai, kuriems įsa- Į 
kyta užimti kasyklas.

D. Kohier Maskvoje, apačioje ' m. prie Tokio, kur karo lėk- 
Buljja rijos prezidentas Georgi tu ve ŽUVO 129 asmens. 
Traikov. kuris lankėsi Maskvoje.
Jis diplomatu bankete užsipuolė KOLUMBIJOJE KARO 
JAV dėl jų veiksmų Domi, j STOVIS
ninkonuose. Kohier protestuo- Del kilusių studentų liau
damas apleido tą priėmimą. į gjy j,, demonstracijų ryšium 

; su perversmu ir amerikiečių 
‘ ■' kariuomenės lištaipinimu

j Santo Domingo krašte pa
skelbtas karo stovis, sie- 

. i kiant apsisaugoti irgi nuo 
lu UlflUimklį plaukai galimų perversmų, kurie P.

! Amerikoje dar vis “mado- 
i je“.

GVATEMALOJ NUŽUDĖ 
VICEMINISTERI

perukams
Dabar vis labiau plinta 

Vakaių moterų tarpe peru
kų (dirbtinų plaukų) mada.
Tas pakėlė plaukų paklausą. Gvatemalos sostinėje nu-
o su ja ir kainą. Indijos biz- šautas viceministeris pulk. 
nieriai iš to daro gerą biznį.1 Ernesto Malina Arreaga, 

kai jis važiavo sostinės pa-
Jiems geriausios vietos kraštyje. Sužeistas ir jo šo-' 

plaukams surinkti yra hindu feris.
šventyklos. Mat, čia labiau Spėjama, kad tai komu- 
tikintieji dažnai nusiskuta nistų darbas, 
plaukus, tuo išreikšdami at-
gailą ir nusižeminimą. Biz- DIRBTINIAI IKRAI 
nieriai, pamatę maldininką Sovietų mokslininkai gi- 
su ilga barzda ar motelį su riasi kad pagaminę dirbti- 
rigais plaukais, tuoj kalbina nius ikrus (caviar), kurių, 
juos atlikti religinius apža- esą, negalima atskirti nuo 
dus ir nusikirpti plaukus. tikru.

Šiaurės Vietnamas
tvėl bombarduojamas Jungt. Tautų gen. sekretoriaus

Kelias dienas Šiaurės 
Vietnamas nebuvo bombar
duojamas. Mat. manyta, jog 
per tą laiką komunistai apsi
galvos ir sutiks kalbėtis apie 
taiką. Be to, ir užsienis vis 
kritikavo JAV, kad bombar- 
duodamos neduoda komu
nistam progos ištiesti taikos 
ranką. Deja, ir nustojus 
bombarduoti jie jokių tai
kos pasiūlymų nepriėmė ir 
patys taikos noro nepareiš
kė. Taigi ir anų kritikų bei 
“patarėjų“ pranašystės ne
išsipildė. Komunistų taikos 
balso negirdėdami, ameri
kiečiai vėl pradėjo bombar
duoti įvairius karinės reikš
mės š. Vietnamo taikinius, 
o dar barstyti ir propagan
dinius lapelius, kuriuose aiš
kinama gyventojams, kad 
dėl tų bombardavimų ir kitų 
nelaimių yra kalta jų komu
nistinė vyriausybė.

Prasidėjus lietums, lau
kiama partizanų veiklos pa
gyvėjimo.

atstovas Jose Antonia Mayobre, 
I kurį paskyrė Saugumo Tarybai 
reikalaujant. Jo tikslas praneš
ti apie padėtį Domininkonų res
publikoje. ją vietoje ištyrus.

Oklahomos aukšč. teismo teisė
jas Napoleon Bonaparte John
son. 7-1 m. amž„ kaltinamas pri
ėmęs du kartus kyšį $10.000 
sumos. Senatas nutarė jį pa
traukti teismo atsakomybėn.
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BIRŽELIO TRĖMIMŲ IR LAISVĖS

KOVŲ SUKAKTIMS ARTĖJANT,

; Ruošiamės minėti laisvėsI»

kovų sukaktį
»I
Per 25 metus nepavyko išrauti lietuviškumo sąmonės — 
Atkreipti Vakarų dėmesį į kovą už tautos laisvę, žmogaus 
teises, į kolonizavimo bei rusinimo politiką — Visur 
numatyti plataus masto minėjimai — Baltų Draugijos 

dienos Vakarų Berlyne

(Elta) Žmogus teturi vieną gimtąjį kraštą. Kai jis 
jėga pašalinamas iš savo tėvynės ir nugabenamas i tolimas 
svetimas žemes, kai išdraskomos šeimos, kai žūna daug 
tūkstančių nekaltų žmonių. — tai neišvengiamai pasilieka 
žmonių atmintyje.

Lietuvis, kur jis. gyvas išlikę?, begyventų, negali ii 
negalės užmiršti anų baisių 1941 m. birželio dienų ir 
naktų, kada nekalti žmonės buvo gaudomi vien dėl savo 
kilmės, dėl savo tautinio nusistatymo ir gyvuliniuose va
gonuose vežami į tolimus Rytus. Niekas nežino, kiek tų 
tremtinių išliko gyvų.

Maskvai ir Lietuvos komunistų vadam? per daugiau 
kaip 20 metų nepavyko išrauti iš Lietuvos gyventojų 
lietuviškosios sąmonės, nepavyko padaryti žmones pilie
čiais be tėvynės- Net ir jaunoji karta negali būti plačiau 
palenkta komunizmui. Visai be reikalo komunistinė va
dovybė tam jaunimui priekaištauja, kad jis pasiduodą? 
"kapitalistinio pasaulio įtakai“, ’ buržuazinėm atgyve
nom“ (nenutolstą nuo religijos), ji be reikalo įspėja ii 
partiečius nepasiduoti "revizionistinėms tendencijoms“.— 
nes aišku, kad lietuvių tautos žmonės ir nelaisvės, sveti
mos santvarkos, rusinimo bei ūkinio engimo sąlygose — 
ir terorizuojami ir glostomi — visvien išlaiko tautinę są
monę

Žmogaus prigimtyje yra palinkimas pamiršti praei
ties nuoskaudas. Būtų gerai, jei ir lietuvių tauta per kelio
liką metų būtų galėjusi užgydyti savo žaizdas. Deja. žodis 
"trėmimai“ lietuvių tautai vis dar tebėra skaudi realybė. 
Tiesa, dabar nebevykdomi masiniai, tokio masto kaip 
1941 metais, žmonių trėmimai, tačiau jaunimas įvairiais 
būdais ir "savanoriškumo“ šūkiu atplėšiamas nuo gimto
sios žemės ir gabenamas darbams į Kazachstaną. Archan
gelską ir kitas sritis, į Maskvai svarbius statybos darbus.

Artėjant birželio mėnesiui, viso pasaulio lietuviai 
privalo atitinkamai rengtis tragiškųjų 1941 metų įvykių 
minėjimui, šiais metais, kai pavergtoje Lietuvoje okupan
tas iškilmingai vasarą minės 25-ją sovietinės santvarkos 
(priverstinio) įvedimo sukaktį, laisvojo pasaulio lietuviai 
atžymės 25-sias laisvės kovos metines. Dėl to birželio mė
nuo šiais metais laisvojo pasaulio lietuviams bus ypatin
gai svarbus. Tą mėnesį lietuviai išeiviai ne tik prisimins 
visų išvežimų bei komunistino teroro aukas, pagerbs jų 
atminimą, ne tik pareikš viso pasaulio jietu vių solidarumą 
bet dar kartą skelbs pasauliui, jog lietuvių tauta niekad 
nenustos kovojusi už žmogaus teises pavergtajam lietu
viui ir už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymą.

Laisvojo pasaulio lietuviai su jų politinėmis organi
zacijomis. su Vyliausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu priešaky, su Diplomatine Tarnyba birželio (ir, su
pi antama. liepos mėn. ir vėliau) atkreips laisvojo pasau
lio dėmesį į 25-rių metų okupanto vestą politiką Lietuvoje, 
į kolonizacines priemones, rusinimo pastangas, į tautos 
atsparumą bei jos pasipriešinimo galią, į gyventojų prisi
rišimą prie religijos.

ELTOS žiniomis, visame laisvame pasaulyje jau vyk
domi intensyvūs pasiruošimai paminėti 25-ją laisvės kovų 
sukaktį. Didžiulio masto minėjimai rengiami JAV, Kana
doje. Australijoje, Pietų Amerikoje. Lietuviškieji telki
niai Vak. Vokietijoje jau pradeda ruoštis minėjimas pa
skiruose miestuose. Suprantama. laisvieji lietuviai dės 
pastangas, kad birželinė laisvės kovų sukaktis turėtų 
atgarsio ir vakariečių tarpe. Jie bus plačiai informuojami 
per spaudą, radiją, televiziją (JAV), bus kviečiamos 
spaudos konferencijos. Neabejotinai turės svarbos Baltų 
Draugijos rengiami posėdžiai bei paskaitos Vak. Berlyne 
birželio 9-12 dienomis. Jau dabar netenka abejoti, kad 
laisvės kovų bei išvežimų minėjimai bei jų atgarsiai Va
karu spaudoje, politiniuose ir kt. sluogsniuose turės įta
kos ir laisvinimo kovai, jos sustiprinimui ir lietuvių solida- 
inmui iškelti- Drauge jie turės atsverti ir Lietuvoje dideliu 
r °stu jau vykdomas propagandines pastangas, kurių 
pagrindinis tikslas — pabrėžti ne tik krašto gyventojams 
(jie propagandos nereikalingi ir ja persotinti), bet ypač 
vakariečiams 25-mečio okupacijos tariamą palaimą ar 
raudą kraštui.

Jie išlaikė egzaminąvaikai lietuviškai nesupran
ta arba vos žodį lietuviškai 
surezga. Kas gali patikėti' 
tokiu tautiečių lietuvišku.
nuoširdumu? Ir jų dalyvavi-1 Atlanto pakraščio jaunimas gegužės 15 d. surengė 
mas lietuviškuose subuvi-j sėkmingą žygį į Washingtoną. kurio tikslas buvo paiso
muose arba veikloje grin- dyti, kad pritariama prezidento tvirtesnei laikysenai prieš 
džiamas tik tuo, kad prie komunistus Vietname ir norima tokios pat politikos visuo- 
naujos visuomenės jie nepri-
tampa, o užsidaryti vien sa
vo kieme darosi perdaug

į ninkai. kiek mums įūpi pati
“Keleivio“ sukaktuviniame bankete balandžio 25 d. vidury "Nau į lietuvybė.“ 
jienu“ vyr. redaktorius dr. Pijus Grigaitis, dešinėje buvęs "Ke
leivio“ leidėjas ir ilgametis redaktorius, dabar nuolatinis jo bend
radarbis Stasys Michelsonas. kairėje dabartinis "Keleivio“ re
daktorius Jackus Sonda.

se kovos su komunistais frontuose.
Žygis buvo suorganizuotas per trumpą laiką, bet jo 

- ----- - organizatoriai sugebėjo į jį sušaukti nepatogiu metu pus-
tvanku. Tose pačiose są y-. antr0 tūkstančio asmenų, surasti lėšų jiems pasiekti Wa- 
gose vienur vaikai gražiai iri ,. 
švariai lietuviškai kalba, ki-j s ln& on^ 11 
tur šito visai nėra. Išvada 
tėra tik viena: mūsų vaikai 
yra mūsų pačių gyvi liūdi-

Kss kitur rašoma
KODĖL VAIKAI NEMOKA "Teisingai sakome: gar-
LIETU VIŠKAI KALBĖTI? bė svetimomis kalbomis kai-1 

bėti. bet didi gėda savosios
Tą klausimą kelia Austrą-' nemokėti. Tos garbės beveik I 

įijoje leidžiama 'Mūsų Pa- kiekvienas turime apsčiai, j 
stoge” balandžio 12 d. lai- bet patys nesigėdindami už-i 
doje. Tai mintys, kurios ver- metame tą gėdą saviems’ 
tos dėmesio ir šiame krašte, vaikams- Iš tikrųjų, koks ga-! 
Ten tarp kitko rašoma: Ii būti tautietis, nemokąs sa-'

"Kalbant vienokiu arki- vos kalbos.’L žaugęs jis, net 
tokiu klausimu apie mūsų J?* *r n01'ėtų širdyje vaidinti 
jaunimą, neišvengiamai su-^et^vh bęr yis gėdintųsi 
siduriame ir su lietuvių kai-i prisipažinti, jo kalbos ne
bos klausimu. Nusiskundžia- mokėdamas.
ma, kad mūsų jaunimas ne- "Argi taip sunku vaiką iš
kalba lietuviškai, lietuvių mokyti lietuviškai? Priešin-

Baltimorės radio valandėlės 
nuotrauka

namo grįžti ir, svarbiausia, \\ ashingtone 
taip gražiai ir visus stebinančiai pasirodyti, kad sukeltų 
tokį didelį televizijos, radijo ir spaudos susidomėjimą ir 
labai palankų jų atsiliepimą.

Visa tai rodo ne tik didelius rengėjų organizacinius 
sugebėjimus, bet ir mūsų jaunimo jautrumą mūsų visų 
bendros kovos dėl Lietuvos laisvės reikalui. Tai turi džiu- 

! ginti vyresniuosius, kurie tą kovą ligi šiol ant savo pečių 
j nešė ir neša. Jie gali ramintis, kad bus kam tinkamai tą 
{ naštą nešti, kai jie jau nebegalės.

Šis žygis dar parodė, kad reikia vis labiau jaunąją 
kartą traukti į darbą, reikia leisti jai pasireikšti ir nepeik
ti jos, jeigu ji tų ar kitą darbą kiek kitaip negu vyresnieji 
atliktų. Ne viskas buvo tobulai daroma senųjų, ne viskas 
bus be klaidų atliekama ir jaunųjų, bet nėra kitos išeities, 
kaip kad jauniesiems duoti kelią, nes jų ateitis.

Reikia tik džiaugtis, kad jaunųjų tarpe yra tokių, 
1 kurie netirpsta tautas tirpinančiame katile ir nepaskęsta 
I savo asmeniniuose reikaluose, kurie gyvena mūsų tautos 
i rūpesčiais ir turi noro ir sugebėjimų pasireikšti vienoje 
ar kitoje visuomeninės veiklos srityje.

Kinija agituoja ukrainiečius

kalbos nesimoko ir negali iš- gai, čia jokio sunkumo ir net 
mokti. Kiek čia yra tiesos? pastangų nereikia. Užtenka! 1965 m. gegužės 15 d. 

"Dažnai pataikaudami! tik su vaikais lietuviškai
tam pačiam jaunimui ir jų kalbėti ir prižiūrėti, kad ir 
tėvams, net bandome užsi- ta pačia kalba kalbėtų.

tūros ir priespaudos nešėjai, 
į Kaip Kremliui, lygiai ir Pe
kinui iš t ikrų jų visai nerūpi

Dalis lietuviu, dalyvavusiu prez. Vadarų Vokietijos spau- tautų apsisprendimo teisė, 
johnsono Vietnamo politikos da pianešė,^kad Pekino, ra- jie tik propagandiniais su- 
pritarimo demonstracijoje prie
Baltiijų rūmų. Washingtone, D.

Kinijos radijas prabilo 
ukrainiečiu kalba

dijo stotis Kinijoje pradėjo metimais mėgsta kalbėti a- 
transliacijas ukrainiečių kai- pįe Ritų tautu išlaisvinimą, 
ba. Per Pekino radiją pra- jų tikrasis tikslas yra taip 
nešėjas kalbąs gryna ukrai- pat grobti svetimas žemes.

v/ioai notiiralii Vari
iT«vui uiuy ncwa voiL-aa .merkti prieš faktą, kad jau

nimas lietuvių kalbos nemo- griebiasi svetimos (mūsų a- 
ka. r ieškome pateisinimų, kimis) kalbos, kuri iš tiesų; 
Nelaikome ir neigiamu
ženklu, kad jaunimas ir ne

f ANArinc i iirTirvii!—------------------- S v ▼
DIENA

LB Kanados Krašto Tary-

niečių kalba, taigi galėtų jis 
būti ir tikras ukrainietis. Tie 
pranešimai gerai girdimi Si
bire.

Per Pekino radiją ukrai
niečiai kurstomi prieš Rusi
ją. Ir varant tokią propa- 

ki- 
uoti.

ten įgyvendinti savo san
tvarką. kurioje gerai tarps
ta raudonoji buižuazija. kur 
darbo žmonių gyvenimas ne 
tik negerėja, bet nuo pirmų
jų šio? vergijos dienų regi
mai ir nepataisomai sunkė
ja-

Be to, ukrainiečių išeivi-

jau jam yra pirmine, nes jis
žirniu, nau .auiii.iir.u5 ii ne- per dienas kalba su draugais ba suteikė garbę St. Catha- ...
sistengia lietuviškai išmok- mokykloje ir gatvėje. Betgi rines apylinkei šiemet su-,gąn ta1 p u įainiecių. 
ti. Bet ar tai oateisinama? namuose turėtų galioti tik ruošti Kanados Lietuvių mečiams nete?a

lietuvių kalba. Jeigu tėvai Dieną rugsėjo 4-6 dienomis.; nes V1 s pakankamai tikros jog politiniai veiksniai dar 
nesutiks, kad namuose būtų Apylinkės valdyba tuo rei- medžiagos. Juk yra neginei-į įspėja, kad Ukrainos gyven- 
kita kalba išskyrus lietuvis- kalu jau daug ką padarė, i jamas ir visiems žinomas , tojai nedėtų vilčių į Ri

ti. Bet ar tai pateisinama?
"Mūsų pačių vyresniųjų

atžvilgiu svetimos kalbos iš
mokimas buvo daugiau pri
verstinis reikalas: pats gy
venimas reikalavo, kad iš
moktume vietinės kalbos, 
nes be jos neįmanoma išsi-
užima wėkUkitokilalpozie?-' vaikas net«‘ ?ali didžiuotis T. Mikalauskas sutiko pa-

ia __  pia ovvenant be ios pneš kitus, kad jis moka ne sirupinti pamaldomis. J.
+ fa* tik vieną o ir kita ar kelias Gustainis, FASKO pirmi- 

išsiversti, kad. patvs būda- kalbas- J,s k'>kv.enu atve- ninkas. vadovaus sporto 
miiietuviais.su savo vaikais. ’ausls ,r pranašesnis, ir progi amai, J. šarapnickas- 
imame kalbėti svetima kai- iš kitc; Pusė! savaime atsi-. propagandai.
ba. O tai vra nedovanotinas ras >r domėjimasis ta tauta, Vėliau bus duodama ki-
nuosmūkiš kuris jokiais o- kunos kalba -iis kalba- Tada 'tų sn™]kesmų žinių.
ui- - • ' J- ' • jarr ir lietuviški susitikimai' Bendruomenės Valdybabalsiais ar įsipareigojimais J*"- 11 susmuiuumi , z

nebus baisūs, nes jis jausis;

ką, tai vaikas nesipriešins ir Jau pasamdytos salės susi-' faktas, kad Ukraina rusina- niįų jr nepradėtų bruzdėti 
su tuo susigyvens, nes kitaip pažinimo vakarai, koncertui! ma taiP Pat„ kaip Lietuva ir Kinijos komunistų naudai, 
ir būti negali. Su kalbos mo- ir sportui. Jau susitarta su, kitos pavergtosios tautos.. Esą. jei Maskva pajustų uk- 
kėjimu ateina ir tautinis są- Čiurlionio ansambliu, kuris w Ukrainiečiai iš savo tėvų rajniečių tarpe sąjūdį, pa- 
----- 1--------- Suaugesnis atliks koncerto programą, žomės. tūkstančiais kasmet ■ vimioi TtVroiT^iamoningumas.

rosif m o c

"Kiekvienu atveju lietu- "e bet tarp '
- i -v . - . ... Sava kalba namuose nesira-vių ka^ba yra esmine tautis- 1

kūmo žymė. Ir tai ne vien
išorinė, bet ir vidinė — dva
sinė. Kas kalba lietuviškai, 
tas ir lietuviškai galvoja, tas 
iau ir lietuviškai gyvena.
Kitaip sakant, tas jau yra 
neginčijamai sąmoningas 
lietuvis.

LENKIJA
Mirė prof. C. Pakuckas
Balandžio 8 d- staiga mi-

pirimas yra gyvas liudiji
mas. kad taip pat ir nesirūpi
nama ir savos tautos likimu rė Liublino universiteto ge- 
ir jos ateitimi. ! ologijos katedros vedėjas

žemės tūkstančiais kasmet j 1^- Kinijai, tai Ukrainoje 
"savanoriais“ išvežami į to- būtų dar labiau sustiprinta 
limu? lytus — Sibiran. Ka-; rusifikacija, ir būtų stengia- 
zachstano plėšinių paversti masi tauta dar labiau išblaš- 
derlingomis žemėmis. Jau j Ryti ir prispausti. Čia neten- 
arti vieno ketvirtadalio vi-,ka pamiršti Kaukazo tautų 
sos ukrainiečių tautos yra • Hkimo. kurios karo metu pa- 
išsklaidyta Sibiro plotuose.: ]jnko j vokiečių pusę. tikė- 
Jiems ten neleidžiama turėti damos iš naciu paramos sa- 
savo spaudos ukrainiečių; vo išsilaisvinimui, 
kalba, neleidžiamos nei mo-1 JAV Ukrainiečių Susivie- 
kyklos su dėstomąja ukrai- njjjmo dienraštis "Svobo- 
niečiu kalba. Ir taip jie ne- da“ taip pat įspėja savo 
atlaidžiai rusinami toli nuo skaitytojus nepasitikėti ki-
savo tėvynės........................ , niečių pradėta varyti propa-

Gi į Ukrainą vietoje iš- ganda ukrainiečiu tarpe.
vežtųjų atvežami rasai ar ki-

' prof. Česlovas Pakuckas, 661 tautybių žmonės-’Tik pereikime per na- 
mus ir šeimas: vra tėvų, ku- ™* a_mz*’ aP^

patriotus vaizduoja,1 invfc]?ne ir
net aktyviai veikėjauja, o

Domininkonu respublikos sukilėliu vadas pulk. Fran- 
cesco Gaamano Deno sukilėliu tarpe.

Velionis nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo Vytauto Di
džiojo universiteto geologi
jos katedros vedėjas. Jis yra 
parašęs ir paskelbęs nema
žai savo specialybės mokslo 
darbų.

Paliko liūdintys sūnūs A- 
loyzas (muzikas) ir Romu
aldas (dailininkas).

Jei tu nemoki prisitaikyti, 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu 
šliaužti purve, tai nesi revo-

Lygiai toks pats rusifika-

Esą, iki šiol Maskva Uk
rainos gyventojams prikai
šioja seperatizmą, užsiliku-

cijos darbas varomas dabar i sjus buržuazinius tautinius 
ir pavergtoje Lietuvoje. Ir • jproQus, o dabar gali pradė- 
čia rusifikacijos tikslais ap- jtarinėti, kad jie šalinin- 
gyvendinami ne vien tik ru- kaj Kiniios vedamos antiso- 
sai, bet ir iškelti iš namų uk- vietinės politikos. O tai bū- 
rainiečiai ir kiti. ' proga dar didesnei prie-

Taigi Pekino radijo pra- Į spaudai.
nešėjas, skelbdamas tokius! Kinija savo imperialisti- 

roVfnc nataiVn sumetimais pykstasi suir panašius faktus, pataiko 
i labai opią vietą, kalba 
Kremliui labai nemalonią 
teisybe. Geresnė? propagan
dos prieš rusus ir nereikia, 
kain tik ių pačių tikrų darbų 
viešas iškėlimas ir nušvieti-
ja.

Bet Ukrainos išeivijos po-
liucicmierius, o tik pliuškis. Htiniai veiksniai teisingai i

Menka žolė 
nešėjam*.

Leninas

išdygsta ir

spėja savo tautiečius nesusi
vilioti kiniečių komunistų 
propaganda. Kiniečiai ko
munistai yra tokie pat na
ciai. kaip ir maskviniai ko
munistai, ir tokie pat dikta-

Sovietų Rusi ios imperija, 
kuri carinės Rusijos metais 
daug prisigrobstė ir Kinijos 
valdomų žemiu, kurių dabar 
nenori gražinti, nors ta Ki
nija jau ir komunistinė.

Kiniečiu tikslas ne tautų 
išlaisvinimas, bet tiktai no
ras sukelti sovietuose nera
mumus. kad iai? galėtų pasi
naudoti ir pasiekti savo im
perijai laimėjimų. Gi iš tik
rųjų abeji komunistai yra 
kitu tautų inirtę naikintojai.

vik».

miiietuviais.su
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NIEKADA NENUSTOK VILTIES! Kas nors ir kur nors tau vis dar gali suteikti pagalbą
Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūralia budu. Daug kartę vienas apsilankymas mano offico buvo sprendžiamas posūkis 

ligonio gyvenime ir atidarė jam kelią j sveikatą. SVEIKATA YRA BRANGIAUSIAS JCSŲ TURTAS — SAUGOKIT JĄ LABAI RŪPESTINGAI
Čia yra eilė laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą

BENDRAS NUSILPIMAS
Ve ką noriu pranešti savo tau

tiečiams: ilgai sirgau ir gydžiausi 
pas daug daktarų, bet nieko nepa
dėjo. Pagaliau kreipiausi j dr. Mil
ler. Šiandien esu tokia sveika, jog 
viduryje gatvės galėčiau žmonėms 
šaukti, kad eitų gydytis pas dr. 
Miller. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padėką ir ra-» 
ginu visus, kurie sergate, kreiptis j 
jj. Būsite man dėkingi už gerą pa
tarimą.

Tegul jam Dievas padeda.'

ROZALIJA KOVVAL8KA
Nevvark, N.J.

VISA ŠEIMA SĖKMINGAI PAGYDYTA
Tai retas atsitikimas, kad visa šešių as

menų šeima tiek daug manim pasitikėjo, 
kad visi šeši dėl jvairių negalavimų krei
pęsi j mane ir aš savo natūraliu gydymo 
budu visu3 pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriu išvardinti visų tos 
šeimos narių ligas, tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, kurį kiek
vienas besidomįs gali patikrinti.

“Aš rašau šj laišką Jums norėdamas pa
reikšti didžiausią padėką už taip purkų 
manęs ir mano šeimos pagydymą. Kuris 
mums vis em.-, taip buvo geras, kad mes 
visi be operacijų ir be jokių vaistų pagijo- 
me ir jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog ne
įmanoma Jums, dr. Miller, t nkamai atsidė
koti. kad Jūs taip greitai mane. mano žmo
ną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbą 
ir padėką." OSCAR STILLER
Nevvark. N. J.

SCIATICA (ISIJA)
S j laišką rašau norėdamas pra* 

nešti ligoniam, ką gero Dr. MIUeri* 
man padarė.

Gana ,igą laiką man skaudėjo 
nugarą ir jaučia labai opius skaus
mus ką.rSje kojoje.

Daug gydytojų, į kuriuos pasto
viai kreipiausi patarimo ir pagal
bos, neįstengė tų skauumų pasaun- 
ti, kad nepasikartotų.

Dr. Milleris iš Nevarko, pažinęs 
tikrą tų skausmų priežastį, savo na
tūraliu gydymo metodu pas ekė vi
siško mano pasveikimo. Dabar ne
bejaučiu jokio skausmo nei nugaro
je nei kojoje.

Norėčiau, kad mano laiškas pa
siektų tuos. kurie kenčia panaš us 
skausmus, kaip aš kentėjau, kad 
Dr. Milleris galėtų ir jtm padėti, 
kaip padėjo i.,an.

LUCCIANO PALMUCCI 
Nev’ark, New Jersey

GERB. DR. MILLER,
Tikiu, kad nenustebsite, gavę šj laišką. Jū. lauiie ta .jstale caažJaug 20 me

tų. Pagaliau, aš nutariau raštu Jums pareh.šti sa.o padeaą ui jū. ą pe.guibą ma
no sveikatoje.

Gal Jūs pamiršote, betas atsimenu, kad prie.; uO metų pas Jas a.tj^u beveik 
luošas. Mano kojos buvo silpnos, kentėjo skilvis, ii jaučiau - aušiną po krūtine. 
J Jus, Dr. Miller, kreipiausi turėdamas matai vilties, nes nė vienas daktaras New 
Yorke man nepadėjo. Tačiau po kelių vizitų pas Jus pajutau vilti, kad sustiprėsiu. 
Mano negalavimai pranyko, skausmai po krūtine ouigėsi.

Štai neseniai sunegalavo mano petys, aš vėl į Jus kreipiau, i. Aš jaučiau dide
li skasmą petyje ir nugarkaulyje. Ir vėl kiti dakterai New Yorke man nepadėjo, 
bet Jūs vėl grąžinote man sveikatą. Neminėsiu datų, bet per ta dvidešimtmetį as 
pergyvenau tris krizes, ir Jūs man padėjote iš jų išsisukti.

Rašydamas manau, gal Jūs paskelb-i te mano laišką laikraš y su mano pa
veikslu, kad kiti apie Jus sužinotų. Prieš 20 metų nan sakydavo, kad aš turiu ar- 
thritis ir niekas man nepadėjo. Aš sunkiai vaikščiojau, o dabar galiu eiti, vaikš
čioti ilgas distancijas ir gerai jaučiuosi.

Šj laišką rašau po ilgo apgalvojimo.

1960 sausio 12
Cerbiamas Pone Dr. Miller:

Ilgą laiką kenčiau baisius reumatizmo sopulius. Tie skausmai diena 
iš dienos stiprėjo. Aš sunkia: begalėjau pavaikščioti ir namie apsiruošti. 
Kai niekas jau negelbėjo, beviltiškoje padėtyje pasinaudojau Dr. Millerio 
praktikos geradarybe. Kadangi Dr. Milleris savuoju gydymo metodu su
teikė man neįkainuojamą pagalbą, tai š uo žodžius rašau niekieno net 
neraginama, kad nuoširdžiai padėkočiu Dr. Milleriui ir atkreipčiau kitų 
dėmesį, jog nėra reikalo bepasmiškai kentėti, nes su tikru pasitikėjimu 
gali kreiptis į Dr. Millerį.

Gerbiamajam Daktarui reikiant! didžią padėką ir pagarbą
Mis. M. ZAYK0W8KA

614 18th Avenue. Irvington. N. J.

1963 m. vasario 22 d.
Su gilia pagarba GASPARE TERMINE 

5618 Third Avė.. Brooklyn,N. Y

Brangus Dr. Miller,
Per šešis mėnesius kankinausi vi

durių negalavimais. Aplamai, mano 
sveikata buvo menkoka ir dėl to 
buvau nustojęs 10 svarų svorio. At
virai kalbant, nnar.o sveikata buvo 
gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau 
vilties, bet nežiūrint to. turėjau pa
sitraukti iš savo darbo. Nors mane 
tuomet gydė net trys gydytojai, pa
sveikti negalėjau.

Pagaliau vienas mano prietelis 
rekomendavo man Dr. Millerio na
tūralų gydymą, bet atvirai kalbant 
nemaniau, kad tas man pagelbėtų, 
bet. ieškodamas pagalbos, nutariau 
neatidėliojant kreiptis j Dr. M ilerį 
ir po poros savaičių gydymo, jau
čiausi kaip kitas žmogus.

A.š jaučiu savo pareigą rekomen
duoti Dr. Millerio nepaprastą gydy
mo metodą savo prleteliams. kurie 
norėtų informacijų apie jo natūra
lius gydymo metodus.

Su pagarba,
K. SOTOS

Ilgai džaiugiausi sveikata, nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945 

m. staiga susilpnėjau, pradėjo Skaudėti kojos. Susitrukdė darbas, tad 

buvau priverstas ieškoti pagalbos. Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė, 

kad tai artritizmas ir prirašė-vaistų. Vėliau pasiuntė pas specialistą 

j Ncw Yorką. šis paguldė m.-ūie savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 

visus 1946 m. važinėdavau pas ji į New Yorką. Deja, niekas nepage

rėjo, net priešingai — negalėjau vaikščioti, tad vežiojo mane veži-
New York 16. N. Y. mėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintas

Iš širdies dėkoju Dr. Joseph Mil
iniui už lą stebuklingą būdą, ku
riuo jis mane pagydė. Atvažiavus į

Xew Yorką. aš gavau sunkų darbą. 
Kiek padirbėjus, susižeidžiau nuga
rą ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūslės uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš blogėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to, kad negalėjau nei mie
goti. nei valgyti, nei vaikščioti ir 
kentėjau baisius skausmus. Aš ne
tekau vilties kada nors pagyti. Ma
no vyras pamatė Tamstos skelbimą 
lenkų laikrašty 'Nowy Swiaf ir. 
nors aš nenorėja.:. įkalbėjo kreiptis 
į Tamstą. Peršvietus mane X spin- 
dul nis ir ištyrinėjus, buvau, gydo- 
m'> apie mėnesį. Dabar aš jaučiuosi 
30C procentų geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama už grąžintą sveikatą, 
aš siunčiu savo nuotrauką, kurią 
galite naudoti viešai, kad kiti ligo
niai pasektų mano pavyzdi ir kreip
tųsi i .Dr. Millerį.

LEOKADIJA PUDANS 
Long Island City. N. Y.

į ligoninę, kur .oje gydžiausi 5 mėn. 

Bet mar.o sveikata blogėjo. Paga

liau mane šeima vėl atsiėmė namo. 

kur laukiau tik Aukščiausiojo pasi

gailėjimo.

1948 metų pradžioje vienos bičiu
lės patariami atvežė mane sūnus 

pas dr. Miller. Jis mane patikrino 

ir sut-ikė vilties gyventi. Jo klau
sydamas. jau vasario mėn. pradėjau 
vaikščioti, pasiremdamas ramšč.ais, 
o po poros mėnesių ir jų nebereikė
jo. Lygiagrečiai pranyko ir skaus
mai. Vasarą jau dirbau ūkyje.

Visa širdimi dėkoju daktarui ir 
siunčiu tris savo fotografijas, kurias 
prašau paskelbti.

LORENZO JANY

Kadangi Tamsta, grąžinai man 

sveikatą, ir man prasidėjo naujas 

gyvenimas, aš jaučiu pareigą Tams
tai pareikšti savo dėkingumą šiuo 

laišku. Aš kentėjau nuo skausmų 

visame kūne. ypač kojose, per dau
gelį metų. Daug daktarų nieko man 

nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 
j jus pagalbos. Tuojau po pirmo 

apsilankymo aš galėjau geriau 

vaikščioti ir skausmai dingo. Dak-
♦ ~ 111^—» — *. •iIAIau lra/l T'o »v\n* obaro JTtiliri i, ai 3iU«*u, nau icmoia

paskelbtum mano laišką kartu su 

mano nuotrauka, taip kad ir kiti 
sergantieji žmonės gautų pagalbos.

Nuoširdžiai Jūsų,
W. SCHEFFEL

Lawrence. Mass.

Noriu šia proga Jums pareikšti
mano padėką už suteiktą man vėl
galimybę gyventi.

Turėjau daug įvairių skausmų 

nugaroje, kurie privertė mane atsi
sakyti darbo. Vieną dieną išgirdau 

apie Jus ir Jūsų natūralius gydymo 
metodus. Po šešių sėkmingų vizitų 

aš įsitikinau, kad visa tai ką gir
dėjau buvo tiesa. Šiandien aš esu 

visų 100S7 sveikas.

Čia pridedu mano nuotrauką su 

šiuo laišku. Jūs galite Jj paskelbti 

bet kuriame laikraštyje ar žurnale, 
kad kiti žmonės galėtų pasinaudoti 
ir sugrąžintumėte jiems sveikatą

Nuoširdžiai Jums dėkingas.

E. CRUZ
Nevvark 3. N. J.
Frencbtown N. J.

1960 sausio 5
Gerbiamas Pone Dr. Miller:

Mano laiško tikslas nėra tiktai išreikšti gilią padėką Dr. Milleriui, 
bet ir apskelbti žinią sunkiai sergantiems kad yra viltis atgauti sveikatą 
be vaistų ir operacijos. Ilgą laiką kenčiau aštrius skausmus pačiuos, gal
voje ir nervų; tie skausmai buvo priežastimi daugėlio nemigo naktų. 
Mano viltis, kad skausmai praeis, vis mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrybę. Kreipiausi į dilgelį gydytojų, bet nė vienas negalėjo man 
padėti net lr geriausiais vaistais. Radęs laikraštyje Dr. Milerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimą nukreipiau i ji.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno spinduliais, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. Millerio pastangų iri 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kelių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuo padėkos laišku Dr. Milleriui norėčiau jj pri
statyti visiem kenčiantiem.

Su gjia padėka ir didžia pagarba
JOHANN ARMER

83 Centrai Aventie, New Bruhšwičk. N. J,

1960 sausio 1?
Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:

Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti už stebuklingą ip 
sėkmingą pagydymą, kur.s buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operaciją tiem akmenim pašalinti. Labai- 
tos operacijos bijodama, o taip pat ir dėl k.tų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdą ir tai. kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė, kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos į Netvarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos pagerėjimą, o šiandien galiu iš naujo, kaip kitada, namie šei? 
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudoti Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingų skausmų.

Mrs. KATERYNA MUELLER 
3406 Kirtvood Rd.. N E.. Philadelphia. Pa.

3960 vasario 13

Gerbiamas Pone Dr. Miller:

šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėką už stebuklingą gydymą, 
kuris grąžino man sve katą.

Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pagalba, deja. be jokių 
teigiamų pasekmių. Kad nusikratyčaiu baisių galvos skausmų ir dažno 
apsilp mo, sutikau su pečių operacija, kuri vos nesibaigė mano mirtimi. 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje mane 
pasiekęs Tamstos sieninis kalendorius, kursime radau šiuos žodžius: 
••Niekada nepraraskite vilties; visada atsiras kas nors ir kur nors, kas 
galės padėti.“ Jau po trumpo gydymo pajutau ryškų sveikatos pagerėjimą. 
Už didžią paslaugą būsiu dėkingas Dr. Milleriui iki savo amžiaus galo 
ir karštai jį rekomenduoju kitiem ligoniam.

Su nuoširdžia pagarba
IZYDOR CANTOR

Bronx 57, New York

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengė palengvinti 

mano skausmų ir pagydyti mano nugarkaulio, inkstų ir pairusių nervų. 

Naktimis neužmigdavau, o atsikeldavau dar labiau pavargęs. Esu šian

dien dėkingas Aukščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatą ir jau

čiuosi lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreiptis į Dr. Miller*

nea tikiu, kad jis ir jiems padės.

GEORGE LIZAK

New Brunsuick. N. J.

Neįmanoma paskelbti visų tų mano pacientų laiškų, kuriuose reiškiama padėka už mano globą ir gerus gydymo rezultatus. Tie laiškai rašyti vyrų ir moter;, kurio kentėjo įvairiausius skausmus: {vairius skilvio negalavimus, 

reumatizmą, krūtinės ir kryžiaus, rankų, kojų ir galvos skausmus, širdies, akių ir ausų nusilpimą, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukrine liga, geltlige, inkstų ir pūslės, taip pat ir visokiais kitokiais negalavimais.

Besidomintieji gedi tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai. *

]>R« JOSEPH MILLER,DC. P flC.^BBOAD STREET, kampa* MAmrerSTBEET, WtWWM4jIri.imfch.il 1^773
A *

Šaukiant Ii Mew Yorko 11, MI 2-9773. Priėmimo valandos 9:30 iki 7:30; sekmadieniais ir šventadieniais 0 fld 12 sositaras.

WtWWM4jIri.imfch.il
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. K. V. Račkauskas ražo
apie dr. J. Šliūpą

Senųjų išeivių tarpe pla
čiai žinomas K. V. Račkaus
kas—Karolis Vairas, dabar 
gyvenantis Kaune ir einąs 
Cvirkos muziejaus direkto
riaus pareigas, šiuo metu ra
šo atsiminimus ir didelį vei
kalą apie dr- Joną Šliūpą.

Mizara—liaudies rašytojas
Rojui Mizarai sukako 70 

metų amžiaus. Ta proga 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
valdyba gegužės 14 d. iškil
mingame posėdy paskelbė, 
kad Rojui Mizarai suteiktas 
"liaudies rašytojo“ vardas. 
Toks vardas ten duodamas 
jau vertingų kūrinių sukūru
siam rašytojui, bet prie to
kių Mizara tikrai nepriklau
so. Jis tokio vardo vertas yra 
tiek, kiek ir jo draugas An
tanas Bimba istorijos dakta
ro laipsnio. Nebent "liau
dies rašytoju“ vadintume to
kį, kuris dar nemoka rašyti. 

Bolševikiškų filmų nenori

apie stalinines 

klaidas

(E) Vilniuje leidžiamas 
partijos organas "Komunis
tas“ toliau skelbia "Tiesos” 
redaktoriaus G. Zimano 
straipsnius apie partijos na
cionalinę politiką. "Komu
nisto“ š. m. nr. 4 Zimanas 
pripažįsta, kad vykdant par
tijos nacionalinę politiką e- 
sančios galimos klaidos. Pa
gal jį, Stalino "asmenybės 
kulto laikais buvo padaryta 
daug klaidų ir iškraipymų 
nacionalinės politikos srity
je. Nėra jokio abejojimo, 
jog nacionalinio teisėtumo 
pažeidimai, visos bylos, su
fabrikuotos doriems 
nėms (mūsų pabraukta-E) 
nuodijo santykius tarp naci
jų, kėlė iš padugnių vis dar 
teberusenančius nacionali
nius bei šovinistinius ins
tinktus, žalojo nacijų savi
tarpio pasitikėjimą.“

Toiiau Zimanas kalba a- 
pie sovietų įvykdytą įvairių 
tautų naikinimą: jo žodžiais 
"Stalino laikotarpiu buvo 
sunaikintas balkarų, inguių, 
čečetų, kahnykų nacionali-

Ne kas kitas, bet rašytojo ““ vateybingiun.., buvo 
A. Griciaus sūnus, ”Hamle- •r,*bta»i nepagrĮstų repren- 
to“ operatorius ir buvęs M kadru, eileje nacio- 
kandidatas Lenino premijai Mlm,M re.publ.laj... Sunku 
gauti, pripažįsta, kad propa- nuostoli., kurj
gandintų filmų žmonės no- P*darė TO1 »« nacionaline, 
nori žiūrėti. politiko, ^kraipymai.

Visai nepaminėjęs lietu- 
Kaip Vilniuj minėjo 20-sias vių tautai padarytų skriau-

karo pabaigos metine, i dM ir nepriminęs, kad buvo 
(ir tebėra)

9
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Beatričės Kerbelienės nuotrauka

Būrys "Keleivio“ artimųjų jo sukaktuviniame bankete balandžio 25 d. Iš dešinės į kairę Juozas 
krasinskas. Antanas Gustaitis, Kipras Bielinis, Jurgis Jašinskas, Jonas Vilkaitis, M. Stakionis 
ir redaktorius Jackus Sonda.

kNamo, broliokai, namo...
ČIURLIONIO SAMBŪRIO SUKAKTIES MINĖJIMAS

SVEIKINIMAI
Lietuvių laikraščiui 
"Keleivis“

Latvių draugai reiškia sa- 
nuoširdžius sveikinimusVO

! garbingam laikraščiui ”Ke- 
' leivis“, kuris puoselėja A- 
į merikoje lietuvišką kultūrą 
1 ir palaiko gyvą 
Į laisvės mintį.

Mes linkime "Keleivio re
daktoriui, leidėjams ir bend
radarbiams geriausios atei
ties.

Nuoširdžiai
Osvald Akmentinš

Boston, Mass.

"Keleivio“ Redaktątįui
"Keleiviui“ 60 jnetų iš

tverti buvo reikalinga dide
lio pasiryžimo, kantrybės-ir_ « V • 1 • • x1darbo. Linkiu ir ateity sėk
mės. s

Šia proga noriu nuošir- 
I,ietuvos i džiai padėkoti Tamstai ir 

visiems bendradarbiams, 
kurie visuomet rėmė ir re
mia Balfo skyriaus darbą, 
tuo padėdami mūsų vargs
tantiems broliams ir sesėms.

Dirbkime, kovokite tikė
dami, kad paveigtai Lietu
vai ateis laisvės dienos.

A. Andriulionis,
Bostono Balfo skyr- pirm.

• » »

(E) Vilniuje gegužės 8-9 
dienomis iškilmingai pažy
mėta "Tarybų Sąjungos 
pergalė prieš fašistinę Vo
kietiją“. Susirinkimuose, 
spaudoje, per radiją ir tele
viziją išimtinai kelti sovietų 
armijos žygiai, gerbti žuvu
sieji ar gyvi kariai, partiza
nai. Kaip pranešė "Tiesa“, 
Vilniaus filharmonijos salė
je gegužės 8 d. įvyko iškil
mingas posėdis. Dalyvavo 
kariai, sovietiniai partiza
nai, darbininkai, jaunimas. 
Posėdį atidarė A. Sniečkus. 
Jis paprašė pagerbti žuvu
sius karius ir perskaitė val
džios, partijos sveikinimą 
karo veteranams. Apie so
vietinės armijos žygius pla
tesnį pranešimą padarė Min. 
Tarybos pirmininkas M. 
Šumauskas. Iš kitataučių 
sveikino Vilniaus įgulos vir
šininkas B- Dzocijevas ir R. 
Vokietijos ambasados Mas
kvoje pirmasis sekretorius 
F. Pckizeris. Po kalbų Lie
tuvos A Sovieto prezidiumo 
pirm. J. Paleckis ir karinis 
komisaras P. Petronis įtei
kė nusipelniusiems kariams 
auksinius laikrodžius.

Gegužės 9 d. buvo iškil
mės prie Lenino, Černia
chovskio paminklų ir karių 
kapinėse.

Čiurlionio ansamblio 25 
metų sukakčiai atžymėti bu
vo sudarytas šitoks komite
tas: pirm. Feliksas Eidim- 
tas, vicepim. Jonas Daugė
la. Petras Balčiūnas ir Vy
tautas Laurinaitis, spaudos 
komisijos piim. Vytautas 
Braziulis, nariai Kazys Kar
pius. Edvardas Kamėnas ir 
Aleksas Šemeta, sekr. Algi
mantas Pautienius, prot.

naikinamas lie
tuvių nacionalinis valstybin
gumas. partinis ideologas 
džiaugiasi, kad tą asmeny
bės kultą likvidavus ir de
maskavus, esą, klaidos ati- salėje, 
taisomos.

svečių puošni Muzikos Insti
tuto salė. kuri pasižymi ne
paprastu skambesių, specia
liai statyta koncertams. To- 

■ je salėje iki šiol dar niekuo-
kleb. kun. Balio Ivanausko1 met ne,bu™.tiek kiek
ir Juozo Stempuzio, kuris « atsiianke srandien, nore- 
sveikino buvusių čiurlionie- daml Pa8e,btl Ciur-
čių ir garbės narių vardu. sąmbuns svečių
Raštu sveikinimų buvo viri neapvylė.
100 ir iš įvairiausių vietų, 
net iš Lietuvos. Suminėti tik 
sveikintojų vardai.

LB vietos apylinkė, čiur- 
•lioniečiams perkant namus, 
buvo paskolinusi $1,000. 

1 Šios sukakties proga jos

Mišrus choias progiamą 
pradėjo M. Čiurlionio Šanč
ius. Toliau sekė J. Siniaus 
Tėvynei aukojam. J. Nauje- 
lio Pavasaris. M. Čiurlionio 
Anoj pusėj Nemuno, č- Sas
nausko Užmigo žemė, S.

Mielas Redaktoriau,

Tikrai man yra malonu 
sveikinti Tave. o taip pat ir 
visus "Keleivio“ bendradar
bius bei jo bičiulius ir drau
ge pasidžiaugti tokia reta 
lietuviškame gyvenime pro
ga — lietuvių socialistinio 
laikraščio kapos metų su
kaktimi.

"Keleivis“ ir amžiumi, ir 
patyrimu yra subrendęs mū
sų spaudos atstovas ir, kas 
ypatingai malonu pabrėžti, 
taktu, tolerancija, žmogaus 
ir žmogaus įsitikinimų ger
bimu.

sekr. Lionginas Leknickas, i čirm * Eidimtas viešai na- šimkaus Vėjo dukra ir J. Ži- 
ižd. Edvardas Steponavičius skeibė ’kad ta skola dova. levičiaus specialiai sambų- 
ir Ona Jokūbaitienė. Visi ži- noiama ir paskolos doku- riui ^irta Laisvės Lietuvai, i ChlcaS°> 111 
nomi Clevelando veikėjai, mentas suplėšomas.

Sukakties minėjimas pra- Tada k kleb B j 
deras Clevelande_ sausio 15 kas reiškė aUisak nu0 
d. iškilminga akademija, ve-!?200; kuHuos sambinls tu.

retų mokėti už naudojimąsi 
sale šiam banketui.

Choro solistai buvo Irena i 
Grigaliūnaitė ir Zenonas: 
Gobis, pranešėja Ingrida ę

Pr. Čepėnas

liau duoti vieši koncertai 
Detroite ir Chicagoje, o spe
cialus akademinis banketas 
įvyko gegužės 8 d. Cleve
lande šv. Jurgio parapijos 

kurion sugužėjo ne

Stasaitė.
Po trumpos

moji Redakcija,

pertraukos' Sveikinu "Keleivį“ 60 me-

k. .uuvv

scenoje pasirodė vyrų cho- tų sukakties proga ir linkiu 
Žinoma, tie pareiškimai ras ir, pradėjęs J. Naujelio, dar daug metų gyvuoti.

Kartu siunčiu dovanų $6vraų sunitu smarkiais 
plojimais.

Po įteikimo ansambliuitik iš Clevelando ir kitų 
JAV miestų, bet ir iš Kana- organizacijų ir pavienių as- 
dos ir kitur buvę ir dabar | menų adreso, kurį pasirašė 
ansamblio gretose esantieji keliasdešimt Clevelando or- 
čiuriioniečiai ir jų gerbėjai, ganizacijų, sambūrio tary- 
iš viso apie 500 asmenų.

vzp, vp, MS VCII,
(solo partiją atliko Antanas . x ..
Kavaliūnas), dainavo A. Mi-i ir tn^ met4 prenumeratą-

ivcinuiieu

kulskio Miego noriu labai ir $15.

Trečias istorijos daktaras

(E) Gegužės 6 d. Vilniaus 
universiteto istorijos ir filo
logijos fakulteto taryboje! Akademiją-banketą ~ati- 
Konstantinas Navickas ap- darė komiteto pirm. F. Ei-
gynė istorijos mokslų diser
taciją. Tai trečias istorijos 
moksių daktaras Lietuvoje. 
Jo disertacijos tema: "Tary
bų Sąjungos vaidmuo, gi
nant gyvybinius lietuvių tau
tos nacionalinius interesus 
1917-1940 metais“-

"Keleivio“ Redakcijai
Gerbiamieji,
Sveikinu "Keleivį“, su

laukusį 60 metų, ir linkiu* 
kad tas žiburys švięstų lie
tuviams dar Ogus metus.

Visų lietuvių laikraščių 
gyvenimas sunkus. Toks yra 
ir mūsų "K eleivio*“ gyveni
mas. Jis negalėtų - gyvuoti 
be mūsų paramos—medžia
ginės ir dvasinės. $odėl, jei 
mes norime, kad "Keleivis“ 
ir toliau galėtų drąsiai ke
liauti, turime ateiti jam į 
pagalbą.

"Keleivis“ daug rūpinasi 
ir mūsų tėvynės Lietuvos li
kimu, drąsiai skelbia kovą 
jos pavergėjams komunis
tams. Todėl visi lietuviai, 
kurių širdyse plaka Lietuvos 
meilė, kurie trokšta, kad ten 
plevėsuotų mūsų trispalvė, 
turi jį remti.

Aš siūlau visiems jo ko
respondentams ir bičiuliams 
surasti naujų prenumerato
rių, skelbimų, aukų.

Pranas Naunčikas
New Britain, Conn.

Švedo Dziedukas (dziedu-. Su geriausiais linkėjimais Gerbiamieji, 
kas Vladas Plečkaitis, bobu-j
tė — Juzė Krištolaitytė), J.! P. Aglinskis

bos nutarimu buvo apdo v a- Kai o&o Augo kieme klevelis., Pittsburgh, Pa. 
; x=.._u_ _________Pranešėja buvo Gailė Ma-Pranešėja buvo 

riūnaitė.
nojami čiurlioniečiai pa
prastais. sidabriniais ir net 
auksii.iais ženkleliais, pagal Trečią kaitą uždangai pa- 
išdainavimo laiką ansamb- sikėlus, prieš žiūrovus buvo 
lio gretose. Ilgiausiai an- moterų choras su savo kank-1

dimias ir po trumpos atida
rymo kalbos tolimesnei pro
gramai vadovauti pakvietė 
vicepirmininką Joną Dauge- samblyje, neskaitant pačių lininkėmis.

Montrealiečiai linki "Ke
leiviui“ nepailsti skleisti

, A tu- šviesą ir ateity, kaip jis tailą, kuris, kaip visuomet, pa- '. įkūrėjų Alfonso ir Onos Mi- jįs užtraukė A. Mikulskio darė iki šiol. 
reigas atliko pasigėrėtinai- kulskių. yra iki pat šios die- Kur lygios lankos, po to L. - „ ... .

Jo gražiai ir užtarnautai nos 25 metus išdainavęs An- Simučio Stoviu parimusi . Kartu pndedu Lietuvių 
pristatyta Aldona Augusti- ansamblio tenoras. Jis gavo (solistė J. Krištolaitytė). i Darbininkų Draugijos 35
navičienė. kuri viename iš i specialų pažymėjimą- Se- OJ.____ .. -kuopos ir kitų aukas.
Clevelando universitetų dės- kantis buvo jau "tik” 18

Nuoširdžiai sveikinu "Ke
leivį” 60 metų sukakties 

į proga. Tokio amžiaus su
laukęs žmogus jau galvoja 

■ apie pensiją, bet "Keleivis“
! negali apie tai galvoti, nes 
jis yra tūkstančių visur iš
blaškytų lietuvių laukiamas 
ir todėl turi keliauti, nežiū
rėdamas savo metų.

Su "Keleiviu“ susipaži
nau neseniai, tik prieš 10 
metų, bet per tą laiką spė
jau su juo gerai susidrau
gauti.

J. Petraitis
Vokietija

Aldona Stempužienė su 
dainavo A. Mikulskio Pie-' 
menelių dainą ir kartu su J. 
Krištolaitytė A. Mikulskio 
Per girią girelę. Solistėms; 
pritarė choras su kanklėmis. 
Pranešėja Gražina Plečkai
tienė.

O. Vizbarienė

i Montreal. P.Q.
metų tarnybos lietuviška
jam menui tarnybos, ir tas

i to prancūzų kalbą ir litera 
> turą, pasakė pagrindinę va- 
karo kalbą,

Ką laumės lėmė, rašytojos' nepaprasto dėmesio.
Petronėlės Orintaitės atsi-l Dėl laiko taupymo pasi- 
minimai apie Salomėją Nėrį, ■ tenkinta 3-mis sveikinimais 
234 psl., kaina $3, gražus1 žodžiu: PLB Centro vai- 
Chicagos Lietuvių Literatu- dybos pirm. J. Bačiūno, ku- 
ros Dr-jos (1739 So. Halsted riam negalėjus atvykti, svei- 
St-, Chicago, III. 60608) 14-1 kino vicepirm. Stasys Barz-! atžymėjimą 14 metų tarny-

Nauji leidiniai

sis leidinys.

kuri susilaukė entuziastas yra Henrikas Jo-

dūkas, šv. Jurgio parapijos

hansonas. pirmaeilis bosas.
Nuo dešimties iki septynio
likos metų yra 19 asmenų.
Iš moteių ilgiausiai yra dai
navusi Danutė Dundurienė, Moterų chorą vėl pakeitė 
kuri savo "rekorduose“ turi visas sambūris, atlikęs išim-I 

tinai A- Mikulskio harmoni-1 
zuotas liaudies dainas, i 
Kanklių orkestrui pakank-i

Ir ne tik mostams, bet ir jo nio sambūrio tradicine už- 
veido išraiškai, kurią čiurlio- baigiamąja daina Namo, 
niečia; puikiai pažįsta ir ži- broliukai, namo! 
no jos reikšmę kaip ir mos- Tarp kitko, užbaigimo ce- 
to. remonijoje buvo iškilmingai

Karštais aplodismentais pakelta į sambūrio garbės 
scenoje buvo pasitikta Lie-narius solistė Aldona Stem- 
tuvos operos solistė Juzė pužienė, kuri ilgus metus y-

Populiariausias 
smuikininkas

Lietuviškos muzikos po-' 
populiarizatorium yra laiko
mas smuikininkas Eugeni
jus Paulauskas. Jis yra Vals
tybinio styginio kvarteto da
lyvis. Paulauskas yra kon
certavęs įvairiuose Sovietų 
Sąjungos miestuose. Lenki
joje ir Suomijoje. Neseniai 
Vilniaus filharmonijoje su
rengtame koncerte pagrin
diniais veikalais buvo J. 
Gruodžio ir V. Laurušo so
natos. Paulausko partneriu 
buvo pianistas G. Trinkū
nas.

Anglijos angliakasiu susirūpinusios žmonos, motinos 
ir dukros laukia žinių apie savo artimųjų likimą, kai 
vienose kasyklose įvyko sprogimas, žuvo per 30 anglia
kasių.

bos. Nuo pekerių iki dešim
ties metų sąrašuose yra 18
dainos mėgėjų. O nuo viene- j liavus, pradėta Nuvažiavo

j rių iki penkerių metų yra tėvelis in žalią girelį (solis-1 Augaitytė, kuri su Antanu ra dainavusi sambūiyje. 
taip pat lygiai 18, lygiai tai Irena Grigaliūnaitė. I Kavaliūnu atliko solo parti-Garbės narė yra ir solistė 
kaip ir pirmuosius metus Henrikas Johansonas ir Al-Į ją dainoje Palankėj, palan-Juzė Krištolaitytė.
dainuojančių čiurlioniečių gis Gylys). Al. Stempužienė kėj saulutė tekėjo. Solistė Kas Čiurlionio sambūrį 
gretose apvalus 18 jaunuo-, su choru padainavo Pieme-i jUZė Augaitytė yra Čiurlio-yra girdėjęs dainuojant,
lių skaičius.

Šiuo metu Čiurlionio sam
būrio tarybą sudaro šie as
menys: jo vadovas Alfon
sas Mikulskis, kanklių or
kestro vadovė Ona Mikuls-

nėlių raliavimą, ir be to. dar 
Plaukia antelė. Pranešėja— 
Violeta Žilionytė.

Dar didingesnis vaizdas 
buvo. kai iš salės į sceną bu
vo pakviesti visi buvę čiur 

! kienė, chormeisteris Rytas , lioniečiai atlikti programos 
Babickas, pirm. Vladas baigiamosios dalies. Scenoje 
Plečkaitis, vicepirm. Algis įkį tol dainavęs choras skai- 
Penkauskas, sekr. Jonas Ci- čiumi padvigubėjo ir pir- 
tulis. ižd. Danutė Dundurie- miausia užtraukė: "Skani
nė ir nai-ys Gytis Motiejū
nas.

1 ♦ • •

I

Kitą dieną, gegužės 9 d., 
3 vai. popiet jau buvo pilna

ba, skamba kankliai...“ Čia! 
žmogus pajutai, kad choro! 
balsinė jėga daugiau negu 
padvigubėjo. Ji buvo lygiai 
paklusni dirigento mostams.

nio sambūrio garbės narė ir tam nėra reikalo aiškinti, 
specialiai į minėjimą buvo koks jis žavingas buvo ir ši- 
atsilankiusi iš Philadelphi-tame koncerte, o kas jo ne
jos. girdėjo, tam žodžiais to gro-

Po Kurteliai nulojo kon-žio neišaiškinsi, 
certas buvo baigtas Čiurlio- Koresp.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

BUKAVECKAI APLINK 
PASAULI

"Balandžio 17 d. Cannes, 
Prancūzijoje, apleidome lai
vą. Kadangi jis pavėlavo 2 
dienas, tai negavo vietos 
prieplaukoje ir keleivius tu
rėjo i krantą iškelti mažais 
laiveliais. Raštinėje patikri
no dokumentus, paklausinė
jo. bet lagaminų netikrino, 
todėl čia užtrukome neilgai. 
Kadangi 2 dienas pasivėli
nome, tai negavome vietos ir 
Carlston viešbuty, kur buvo 
užsakytas kambarys. Gavo
me sustoti Martinez, nauju
tėliame, daug didesniame ir 
geriau įrengtame viešbuty.

"Cannes miestas stebina 
savo grožiu. Kokie puikūs 
paplūdimiai, kokia švara!

"Bandėme užeiti į gemb- 
lerių lizdą (casino), bet mū
sų grupės neįleido, nes rei
kėjo turėti specialų leidimą 
ir mokėti $1.40. Sargai ap
gailestavo, kad nelemti pa
tvarkymai draudžia čia y- 
pač amerikiečius įsileisti, 
kurių doleriai tokie malo
nūs.

"Balandžio 19 d. ryte 
traukiniu apleidome Cannes 
ir vykome į Genoa. Italijoje, 

i Ten buvome 3:30 vai. po
piet- Pietūs buvo numatyti 
traukiny, bet dėl darbinin
kų streiko jų negavome.

"Atvykę į Genoa, sėdome 
į sungvežimius ir važiavome

Dr. Samuel Sheppard (kairėje) tenka vėl grįžti į ka. 
įėjimą. Jis buvo nuteistas už savo žmonos nužudymą. 
Laikinai išleistas iš kalėjimo jis vedė buvusią Ariane 
Tebbenjohanns. Dabar teismas vėl nutarė, kad jis turi 
eiti į kalėjimą. Viršuje jo advokatas Lee Bailey. kuris 
žada apeliuoti, apačioje teisėjas Clifford O’SulIivan, 
surašęs sprendimą.

— Gut momink, Maik! 
— Labas rytas, tėve! Kas

nauja?
— Tai tu man pasakyk.

WORCESTER10 NAUJIENOS. • . / * .* *- ‘ • -„ ii-r v ; * ,
Kaip me* minėsime kutė-Pasch. Jonas Kasperas. 
okupacijos sukaktį Vincas Kraunelis, Bronė ir 

T . . ,. „ ,. Edvardas Martišiai iš
Ją minėsime birželio 13 Wrentham, Mass., ir kt. 

d. Minėjimą Amen- Kalbas pasakė Mass. se
kos Lietuvių Tarybos sky- nato prez. Maurice A. Dono

rių ir žiūriu, ale monkė vis į kalnus. Mums parodė vie- 
nepasirodo
mūs ir daugiau iu-.viioiv.u į siutimus ousinuai uiiKamai Dnnnhnp Tio ir kiti Vnlhėip
da jau smalsuoliai pradėjo augo, senovės pilis, granito atžymėta. - - • v * *. n;
bėgti prie mūs iš visų pusių, tiltą ne per upę. bet per gat- Tą dieną 2 vaL popiet nuo ^op?ln^. ° *

u, ale monke vis į kalnus. Mums parode vie- nus. Atrodo, kad ta lietuvių hnp nirTn fobn F. Sustojo prie tą, kur Amerikos atradėjasl Uutos 25 tragedij0U§ p.
įgiau žmonių. Ta- Cristofo Columbus gimė ir' sukaktis bus tikrai tinkamai t;. uiti u.ikz:.

i Ar skaiteiNamo grjzo ir ten gydosi
ligoninėje išgulėjęs 16 dienų lrn'Vtfac?
Kostas Babrauskas ir 4 sa- Ik II y gilo •
vaites išgulėjęs Juozas Pup-j VIENŲ VIENI dvidešimt

a' __ , .. ! penkerių metų rezistencijoje
Petras Kalvynas po ligos t Parašė N. E. Sūduvis, 424 

jau J?ek sustiprėjo, kad gali1 pgjaiškiai pavaizduojama, 
dirbti savo kasdieninį darbą. kajp iįetuviai priešinosi vo-

J. Krasinskas

Nereikalingi priekaištai

Mūsų bendradarbis J. 
į Krasinskas nusiskundžia, 
kad kai kas jam priekaištau
ja "nudžiovus“ Keleivio su
kakties pi oga duotas ir jam 
įteiktas aukas- Tie priekaiš
tai be pagrindo, nes kas Ke
leivį atidžiai skaito, tas nr.
15 rado paskelbta, kad San
daros 16 kuopa aukojo $10,
SLA 57 kuopa (per klaidą 
buvo parašyta SLA 5 kuo
pa) $5. o J. Dvareckas $3.

Nr. 18 buvo paskelbta, 
kad D. Mažeika aukojo $5.

Iš per J. Krasinską gautų
jų aukų dar nepaskelbta J.
Bliūdžiaus auka. Tai bus pa
dalyta, turbūt, kitame nu
mery aukotojų sąraše.

Mūsuose yra įsigalėjęsi PVvnzwiun 
blogas paprotys labai grei- GiVĄNJMU 
tai, nęturint rimtesnio pa
grindo, kitą pakaltinti suk
čium, vagim ir tt. Kad tokių 
šiame krašte netrūksta, visi 
žinome, bet labai lengvapė
diškai į jų eiles bet ką įri- 
kiuoti neleistina. Tam rei
kia turėti rimtesnių įrody
mų.

Red.

Grįžo i* ligoninės

kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

kas nauja. Matau, kad turi
jau naują knygą. Be reikalo, ii' visi užvertę galvas žiūri vę, pastatytą dar 200 metų
Maiki. pinigus spendini.

— Tėve, gerai knygai ne
reikia pinigo gailėtis. Bet 
gerų knygų galima pasisko
linti iš miesto knygyno ir be • saidvokas. 
pinigo. Šita irgi skolinta.

— Nu, jeigu iš miesto 
kngyno, tai, turbūt, ne be
dieviška?

— Ne, tėve.
— O apie ką ji rašo? Gal 

yra gražių istorijų?

aukštyn- 1 uo tarpu tas pir- prieš Kristų. Matėme ir gar 
mutinis vyras pralindo pro saus kompozitoriaus G. Ver- 
minią ir dingo, o toj vietoj,1 di. Aidos ir kitų operų auto- 
kur jis stovėjo, liko tik šia- riaus, gimtinę.

Vadinasi, j "Tą patį vakarą jau iš-, pareigūnai ir šen. Vyt. Piga- 
ir nuėjo vargę išvažiavome į Rapalo! ga pasakys kalbas. Iš ten

Lietuvių Piliečių Klubo na- Senatoriaus pusbrolis kun. 
mų bus žygiuojama Vemon, Alfonsas Volungis sukalbė- 
Green ir Franklin gatvėmis jo jnvokaciją.
iki miesto savivaldybės na
mų — City Hall. Čia miesto Mirė L. Babickienė

Mirė naujai iš Europos at-

Kurortai - sanatorijos SSSR

PAUK AŠARAS MASK*
VOJE, Barboros Armonie- 

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

253 psl., kaina $3.00.
VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai* 

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

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IR KAKTU- 

l SĄI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psk, 
kaina $2.0u.

t padarė kiaulystę _ . _ . .. vyKUJ
4 ----■ J i --^ • ivUl IS tot fvi17-virhmiama i Šv. Povilo

- , , , ■■ _________________________ ... T- ____w -J---------—r---------- - vaiicir be bzikalogijos mokslo. 
— Bet kodėl tėvas sakai,

kad tas vyras padarė "kiau
lystę“?

— Nu, o kaip tu pasaky-

7.000 gyventojų. Jis yra Ita
lų Rivieroje. Apsistojome 
puikiausiame Excelsior Pa- 
lace viešbutyje. Kambariai 
erdvūs, puošnūs, maistas

vykusi 36 metų gabi lietu-
įsiuvi ja oav ivikuvu-juct

— Ji aiškina Dsicholoiri- tum? (skoningas. Pasisotinę pasė
jos mokslą ' — pasakyčiau, kad jis dėjome erdvioje šokių sale-

— O kas tas bzikalogijos1 atliko savo pareigą. | je, kur geras pianistas skam-
mokslas? I — Kokią pareigą? j bino gražias melodijas. ,

— Atidavė gamtai skolą. { Balandžio 22 d. aplei-— Psichologija aiškina, , 
kaip žmogų veikia visokie1 Ką tu čia dabar išmis- džiame Genoa ir laivu plau-

katedrą, kur bus pamaldos, bickienė. Ji buvo daininin 
už žuvusius Sibiro tyruose ir; lietuviškų šokių mokyto- 
kitur- Giedos chorai. ja. Velionė paliko liūdinčius

Visi lietuviai kviečiami vvia pOvilą, dukrelę Zitą. 
minėjimo iškilmėse dalyvau- tėvUs 3 seseris ir du brolius, 
ti. Gausiai susirinkę paro-j paralyiavo Budtnavičių 
dykime tiems barbarams ko-' geniau daug plušusį vi- 
munistams, kad mūsų brolių suomeniniuose dirvonuose 
kraujas neleis jiems ramiai Kazimierą Budinavičių, ku- 
miegoti. Į rį jau ilgokai kankino artin

tis, ištiko paralyžius. Ligo-

Artėjančiam kurortų se- • 
zonui Vyriausioji Kurortų ir *
Sanatorijų Valdybą Sovietų1 
Sąjungoje žymiai sumažino SIDABRINĖS KAMANOS, 
kainas pasinaudojimui ku- Kazio Bradūno eilėraščių 
Tortais -sanatorijomis ir po- premijuotas rinkinys, 94 
ilsio namais SSSR. i psl., kaina $2.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių

už vieną parą. praleistą
sanatorijose-kurortuose su 
gydymu reikia mokėti nuo 
3 iki 7 amerikietiškų dole
rių. Iki 180 kurortų, sanato-1 
rijų ir gydymo vietų sure- KATRYNA, Sally Salmi-

knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kama... $2.50.

reiškiniai arba įvykiai iri linai? žmogus gali būti sko- 
kaip žmogaus protas į tai1 lingas gaspadinei už burdą. 
reaguoja. Į arba bučeriui už šolderį, ale

— Nesuprantu, Maiki- ; ne gamtai. Ant galo, kas yra
— Gerai, tėve, aš galiu • ta gamta?

duoti tokį pavyzdį. Štai, sa-i — į smulkmenas nesigi- 
kysim, ant šaligatvio yra su-, linant. tėve, trumpai galima 
sirinkęs būrelis žmonių. \ ie- pasaKyti. kad oras, vanduo, 
ni jų susėdę rūko pypkes, o žemė ir visi gyvi daiktai, ku- 
kiti stovi į sieną atsirėmę.; rie yra žemėje, yra gamta. 
Visi atrodo ramūs, sutingę. j — Olrait, Maiki, tegul 
Bet staiga už kampo kažkas jau bus ir taip; ale išviro- 
atsitinka, ir iš visų pusių. zyk kaip žmogus gali būti 
pradeda bėgti tenai žmonės.' žemei, orui ir vandeniui sko- 
Kaip įdurti, pašoka nuo šąli-jlingas? Juk jis nieko iš jų 
gatvio ir tie pypkoriai —, neskolina.
pašoka ir bėga tenai. Ko-; — Jis skolina iš gamtos 
dėl? Kas juos paskatino te-j viską, tėve. Jis geria vande
nai bėgti? Ot, išaiškinti to-' nį, valgo iš žemės gaunamą 
kį klausimą ir yra psicholo- maistą, dėvi iš jos paimtas

kiame i turkų žemę Azijoje., Pagerbė *en. V. Pigaga , paguldvtas Jamaica
Apie tai Kitą a ą j Geeužės 16 d. Fairbrook Plain karo veteranų ligoni-

gistruota kurortininkams. 
turintiems kelialapius.

Laukiama daugelio pa
cientų. kuriems užsakys vie-' Panevėžys 
tas Amerikoje gyveną gimi 
nės.

Sk.
A. Jenkins i Gegužės 16 d. Fairbrook _ __

• County klubo Holden, Mass. nėję.
J

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., kai
na $5.00.

didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a* 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

gijos uždavinys.
— Maiki, aš galiu tau pa

sakyti. kad sykį ir man teko 
tokį prajovą matyti. Kartą 
einu saidvoku pypkę rūky-

drapanas ir stato namus — 
vistiek, ar jie bus iš medžio, 
iš plytų ar iš akmens, bet vi
sa tai yra paimta iš gamtos. 
O gamtoje yra toks įstaty
mas. kad nei mažiausia josdamas, o pirma manęs eina .

kitas vyras. Paeina kiek su- dalelė negali žūti. 
stoja ir apsidairo, ar kas jo _ Jes, Maiki, gali. Eže- 
nemato. Bet kai pamato ma- ras gali išdžiūti, ir vanduo 
ne, jis vėl eina. Galų gale jis, bus dingęs.

, RUDENS SAPNAI, Kotry- 
Į nos Grigaitytės eilėraščiai, 

premijuota knyga, 80 p®! . 
Kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėle Liūdžiuvienė, 88 
psL kaina............... $1.00

Į RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURK1A&, A. Giedriaus graži 
apysaKtf jaunimui, 130 ps)., 
kaina...................................$1.89,

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

TCZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psL, 
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mase.

E. Broadway,

Gen. majoras John D. Lavelle

= j patalpose buvo pagerbtas Savo bičiuliui linkiu grei- 
ik! | senatorius Vytautas Pigaga.; čiau pasveikti.— Džiūsta minut. Maik 

Tu čia turi misteiką. Aš van
dens negeriu. Tą gali pa- 
sviečyti ir Zacirka.

— Aš žinau, kad tėvas 
geri alų. Bet ar alus ne iš 
vandens padalytas? Mie
žiai, apyniai ir kiti dalykai, 
kuriuos deda į alų, taip pat 
yra paimti iš gamtos ir visa
da turi būti jai grąžinti-

— Maiki, čia kitas tavo 
misteikas.

— Koks "misteikas“?
— Misteikas yra toks, kad 

viskas gamtai negrįžta. Pa
kalbėkim apie tai davadly- 
vai. Maiki, o pamatysi, kad 
mano teisybė. Ve. moksliš
kas davadas. Sakysim, aš 
suvalgysiu šolderį. atsiger- 
siu alaus, nu ir numirsiu, nu
sinešdamas su savim į kapą 
ir tą šolderį. ir tą alų. Nu, 
tai kokiu spasabu gamta ga
lės tą šolderį ir alų iš manęs 
atsiimti, ką?

— Ji atsiims ne tiktai šol- 
derį ir alų, bet ir pats tėvas 
atsidursi jos laboratorijoje. 
Ji viską sumals, perdirbs ir

Didelė salė buvo pilna sve- B >ukaktU
cių. Ju buvo apie 600, nors -
bilieto kaina buvo $10. Stambūs ūkininkai Pauli-

Bankete buvo ir daug lie- na ir Pranas Bariai. Keleivio 
tuvių. Be senatoriaus tėvo skaitytojai, birželio 15 d. 
Igno Pigagos. dalyvavo B ro- minės savo vedybinio gyve
nę ir Julius Sviklos (Svikla nimo 50 metų sukaktį. Ba- 
daug dirbo ir šį banketą riai išauklėjo du sūnus ir 
ruošiant, jis pardavė daug dukteri. Jie yra geri versli- 
bilietų), Vinceta ir Jonas ninkai.
Kieios. Jonas Stankevičius, 
Leo Misiūnas. Antanas ir 
Aldona Šeškevičiai, A. Sta- 
liulionis. Juozas Matijošai- 
tis, Ona Gataveckaitė-Jos- 
lin, M. Parulytė-Otool. Jo-

Žygio į Wa»hingtoną 
atgarsiai

Vietos laikraščiai plačiai
įasė apie lietuvių jaunimo s®140- kad JAV ^ah »w*a’»iyt' 
Žygį i Washingtoną gegužės numatytus taikinius Sovietu Są- 

nas Platakis, Bernardas Ba-' 15 d, kuriam vadovavo A “O'!*’
rysas su žmona, Iieva Tam- Mažeika. ‘ J* P'rma

— Ne, tėve, vanduo nebus 
dingęs. Jeigu jis iš ežero ar 
jūros išgaruoja ir išlekia į 
orą, Ui tie garai grįžta že-

KC. Priėjau ir aš ( mėn lietaus ir sniego pavi- .
prie jo. Sakau, vactumaru, Į daje įr upeliais keliauja at- is tos medžiagos sukurs ką 
ko taip žiūri? O jis sako: 1 gai j cžerus ar jūrą. Nedings nors nauja: gal geresnį ge- 
Žiūrėk, girdi, ar nematai, Į vanduo ir tada. kai tėvas jį t nerolą. o gal kokį ožį.

atsistoja ant kampo, užver
čia galvą ir pradeda žiūi ėti 
aukštvn. Kraipo galvą ir v is 
žiūri, tartum kažką padan
gėj matytų ~ ‘

kas ten darosi? Iš debesio 
išlenda didelė monkė, išlen
da ir vėl pasikavoja... Nu, 
pradėjau ir aš žiūrėti. Žiū-

išgersi: norom nenorom tu-! — Maiki, jeigu taip aiš- 
rėsi ji grąžinti gamtai, ki- kiną tavo nauja knyga, tai 
taip pasakius, turėsi atiduo- aš tokios bzikalogijos nepri- 
ti čkolą. __ pažįstu. Nausa...

Jau buvo rašyta, kad sugauti 3 vyrai ir moteris, kurie rengėsi išsprogdinti Laisvės statulą New 
Yorke. Laisvė, varpą Philadelphijoje ir Washingtono paminklą Washingtone. Ka.reje matoma 
Michelle Durtos, buvusi televizijos aktorė Mon t realy. pripažinta kalta ir bus nuteista birželio 
9 d. Jos bendrininkai (visi 3 negrai) bus teisiami šiomis dienomis.
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MOTERŲ SKYRIUS

MARIUS KATILIŠKIS

Gėlės žmonos gimtadieniui
(Paimta iš Nidos Knygų Klubo neseniai išleisto 
literatūros metraščio "Pirmoji prodalgė“. Leidė
jo adresas: I, Ladbroke Gardens, London, W II,
Gr. Britain).

Pasisekimo šaknys kartais driekiasi pačiu žemės pa
viršiumi taip, kad eidamas koja užkliudai ir gali persi- 
versti kūliais, — svarstė Steponas Vingilis. Visai neieško
damas ir nenorėdamas surandi, kss tau geriausia ir pa
rankiausia. ir tik paskui nustembi. Dykinėjimo metais 
Vokietijoje jis baigė technikos mokyklą, kas ir pasuko 
jo kelią gerovės link.

Gerai apmokamo elektriko dnbo nereikėjo ieškoti.
Darbai siūlėsi patys. Jis lupo antvalandžius abiem ran
kom ir abiem rankom gniaužė žaiią pinigą. Jis pastebėjo, 
jog ilgi vakarai praeina be naudos prie kažkokios sumau
tos ir akis gadinančios televizijos, o privačių pasiūlymų 
kiek nori. Tad pavarydavo iki devintos, ir savaitės paja
mos dvigubėjo. Šeštadieniais, kad nesišmeižtų pagundos, 
visuomet susirasdavo užsiėmimo. Ne tik neišleidi, bet dar 
bendrąją skaitlinę banko knygutėje. Jis nesiveržė i pa-! 
i engimus ir pobūvius — kas jam politika, visuomenė ar 
kokia kultūra? Nepirko knygų ir laikraščių, nerūkė ir 
negėrė, važinėjo pigiausiu f orderiu. Jis nė per nago juo-1 
durną nenukrypo nuo griežtai užsibrėžtos linijos, saugo
damasis ir budėdamas, kaip kančiai ir savęs marinimui 
nuo gyvenimo užsisklendęs vienuolis, nematydamas ir ne
girdėdamas nieko, kas išlaidu ir neneša naudos. Ir, mato
te, kas išėjo... Jauną žmoną tuojau po vestuvių galėjo 
įkurdinti nuosavam name. Namas, kad ir medinis ir ne 
kažin kokiam rajone, bet apstatytas naujais baldais. Pa- j 
sižmonėti, kaip ir pritinka jaunavedžiams, jiedu iškilo 
į Niagaros krioklį nauju ševroletu Namas, jo apstatymas. ' 
automobilis — viskas pirkta už gvvą pinigą. Ir tai buvo j 
jo — Stepono Vingilio ketverių metų pastangos. Jos gi
minės, artimieji ir, turbūt, pati žmona tai vertino.

Kalkim, kol geležis karšta. — kartojo nuolat Stepo-1 
nas iš kažin kur ištrauktą ir sau pritaikytą posakį. Dabar 
jau dirbo dviese. Ir jei banko knygutėje skaitlinė nekilo 
tiksliai dvigubai, tai vis dėlto smarkiai kilo. Niekas juk 
jiems ir netiukdė darbuotis rankoves pasiraičius. Nei 
vaikai, nei kas. Kiekviena valanda, praleista tam tikroje 
vietoje, vistiek, ar tu dirbi ar ne, apmokama doleriais.
Kaip sau nori -r- pašėlęs kraštas toji Amerika !

Dėl vaikų, kaip neparankaus ir trukdančio elemento, 
pačioje pradžioje apsisprendė. Nu, nesiskubinti. Visas 
keturias rankas panaudoti karštos geležies kalimui. Sa
kysim — trejetą metų. Tiek metų jie laviravo, tartum sli
džiais patižusio molio takeliais, niekad netikri nuo pavo-
jaus visu ūgiu išsitiesti pažliugusi™ balon. Reikia paša- K;tk ne,,a,,ra..;aį daug O vra tikrų ir stebinančių 
Kyti, jog pasiutęs reikalas tokiame amžiuje ir vienas kitą (larbu h. pareigų yl a moters pavyzdžių, kai fiziniai nega- 
mylintiems išsilaikyti patogioje bevaikystėje. Jau. jau, gyvenime, tiek nepaprastai luojanti ar invalidė moteris 
rodos, ėmė biesas ir patraukė... Bet ne. ačiū Dievui, tai daug jos gyvenime visko nenuleidžia rankų, nekrinta 
tik koks peršalimas ar kas. Ir vėl žmona klesti kaip klės- prisireikia. Dėl to kasdieny- Į nevilti, bet, priešingai, sė- 
tėjusi, ir dolerių tvinimui jokios užkardos. j bėję jinai tun daug visokių dėdama ar net gulėdama lo-

. . rūoesčiu rūnestėliu. voje, rašo, veikia, dirba- Ji
Steponą.->paude nykštį, niekam neprasitardamas-Nu,; r - jaučiasi ir tikrai yra naudin-

nu. gal dar kokius metelius, gal dar... Juk gryni nuostoliai ^aigus! die/Įos visuomenei, turi ryžto to-
būtų pereiti ant vieno uždarbio, žmoną atitraukus, žmo- ;_ . ’ J1 ? . klek SUS.K °" kia būti ir nepalūžta dvasia,
na irgi nieko nesako, tik nepanašu, kad jai tas labai pa-i ??.e 1 masiniu gy venimu. atsitikimų, kad to-
tinka. Rodos, ims ir paleis puodą is rankų. • VQ dieno/dalį kit^ ^nŽjeSr\ kios invalides moterys ko-

Ir vieną kaitą šitaip: • niu gyvenimu, ieškodamos; ^okstos. išgan
— Mano nervai baigia visiškai pairti nuo tokio kiai-*gebaTšeitHš’ ^Isdiemvbėš' m*n0 kūiyboje, išlieka

Prancūzijos karalių palikuonio, kuris dar tikisi sugrįžti 
i sostą, duktė Ann su princu Carlos de Itourbon aplei
džia vedybų registracijos įstaigą, atlikę ten civilinių 

jungtuvių apeigas.

aoooeeseeeoooooooooooGOOooocooooooooes!

Ben. Rutkūnas

ALYVOS

I

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoją klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
SL Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

painformavo, kad jei anos 
masinos vairuotojas neturi 
pas mus vadinamojo ”com- 
pulsory insurance“ (o kai 
kuriose valstijose toks as
mens sužeidimo draudimas 
nėra privalomas), tai gali 
būti sunku ką nors iš jo gau
ti. Žinoma, jeigu jis turi ko
kį nors turtą, iš jo galima 
ieškoti, jeigu jis neturi drau
dimo.

Taipogi Tamstos advoka
tas teisingai Tamstą pain- 

į formavo, kad Tamstos ap
linkybėmis dar gali iškilti 
klausimas, ar buvo ”neat-

Kvapais nusipylusios laša, — 
drebėdamos, gyvos, — 
prie lango, prie veido, ant rankų — 
alyvos, alyvos!
Išalkusiom lūpom sugersi 
gaivinančius gyvasties syvus — 
ir niekad nemirsi, 
ir niekad nesensi —
gyvensi, gyvensi! .............................................................

Ir eisi, ir kilsi, 
jaunystę pagavęs, 
per lauką.
pavasario giedančias pievas
žėruojančiais skruostais, nugiedręs, vienplaukis
kaip mylintis, laisvas gyvenimo Dievas----------
Tau juoksis prie kelio, prie lūpų. ant rankų 
alsuojančios, gyvos
alyvos, alyvos!

Geri darbai skaidrina nuotaiką

kaus gyvenimo. Ne tam aš tekėjau, kad nusivalkiočiau 1, ato, vėl kitos nieko ir neno- 
bevaike... ri siekti. Ne be reikalo sako-

Ėmė ir pasakė žmona. Ir dar taip, kaip niekada ne- r?a’ £enYs margas, svietas 
buvo sakiusi. Ji niekad panašiai nekalbėjo, ir jam nė f 31 margesn,s-
motais. kad ji iš viso sugebėtų taip savarankiškai pasi- Dvasinis moters gyveni- 
reikšti.

tvirtos ir sunkiausiose gyve- 
nimo sąlygose atsidūrusios.,I

Atsiminkime, kad geri' 
darbai, parodyta meilė savo! 
artimui taip pat skaidrina!

(contributorily neg- 
i Kas man daryti? Ar gale- ligentl ir Tamstos vaimoto- 
čiau patraukti atsakomybėn ja. jeį buvo ir vienas, ir ki- 

mažame tą savo kaimynę, kam ji va- tas vairuotojas neatsar- 
miestelyje. Prieš tris mene- žiavo be proto ir be saiko? gūs.— Massachusetts vals- 
sius aš važiavau su savo Aš turėjau didelių nuostolių, tijoje nebūtu galima gauti 
kaimyne į miestą, kuris yra netekau sveikatos ir nusto- atlyginimo.
kokiu 45 mylių atstume nuo jau pinigų. Už gydymą ap- Tamsta gali patraukti at- 
mūsų gyvenamos vietos, mokėjo mano kaimynės sakomybėn savo vairuotoją, 
Snigo, ir buvo sunku matyti, draudimo kompanija. Į tačiau kad ką laimėtumei, 
Mano kaimynė jau ilgus me-1 E- M.
tus vairuoja mašiną, ir ji Massachusetts 
niekuomet nėra turėjusi ne-| 
laimingo atsitikimo. Ji vi-! 
suomet ginasi, kad ji vai-! Atsakymas

W vlkarąTe/Subl:t K’da?«LTa”XmaC Taftos aSvilgiu’v

jome nes važiavome į svar- ^j^Į ^s įr Tamstai žesnė“> ne?u 5 būtų. jeigu 
bų pobuvj. As sakiau kaimy- i s! reikalą Kisus ir a u Tamįta jai mokėtum už nau-
nei, kad ji vairuotų lėčiau, P^ann^i. Tamsta tu dojimąsi jcs mašiRa ir jos
nes mes galime apsiversti,— ^os -sus klausimus natai ravimai^
buvo didu Ti man sakė kad riuos man statai, paklausti paiarravimais.buvo slidu. Ji man sake, kart , , . Ti bQt Labai patarčiau Tamstai
nesnuninciau. kad ji zinan- savo ^avoKatą. iai ouių n ik ibėti a+virai su savo ti, ką daranti. Taip mes ap-' etiška man kmtts , jo re.ka- T“amstai
lenkėm keletą mašinų, ir lus- kad Tamstos: daug smulkiau ir išsamiau
man buvo tikrai baisu, bet Man atrodo, kad lamst . tikslą išaiškinti 
aš daugiau nieko neišdrįsau advokatas Tamstą teisingai -
pasakyti. Privažiavus kryž-.................................. ............. '...............i..
minę gatvę, pamatėme au
tomobilį, važiuojantį gana 
dideliu greičiu iš tos gat
vės. Mes turėjome laiko su
stoti. bet mano kaimynė 
galvojo, kad mes galime 
pravažiuoti ir neužgauti a- 
nos mašinos, nes tikėjosi, 
kad anas vairuotojas laiku 
sustos.

Įvyko nemaža katastrofa.
Mes abidvi buvome sužeis
tos ir nuvežtos į ligoninę- 
Man teko ten išbūti dvi sa
vaites ir paskui namie gydy
tis apie mėnesi. Aš dabar te
besu nervuota. ir man sun
ku dirbti (Aš siuvu, ir man 
užmoka už atliktą darbą — 
piecev.ork).

Mes paėmėme advokatą, 
nes pasirodė, kad reikalas 
netoks paprastas. Anas vai
ruotojas ir ana mašina buvo 
iš kitos valstijos (statė).
Mums advokatas sako, kad 
anas vairuotojas neturi su
žeidimo draudimo, kaip kad 
visi pas mus turi; kad dėl to 
mes nieko iš jo negausime; 
kad mano kaimynė yra taip 
pat kalta, todėl mes negau
tume pinigų, nors ir anas 
vairuotojas turėtų draudi
mą (insurance). Jau per- 
dau<T, man atrodo, tu prie
žasčių yra, dėl kurių mes 
negalime gauti atlvginimo 
už toki sunkų sužeidimą.

Klausimas

Mes gyvename

■ n'iiimimn

sargi“

Tamstai teks Įrodyti, kad ji 
buvo "grossly negligent“ 
(labai neatrargi) Tamstos 
atžvilgiu. Kadangi Tamsta 
jos automobily buvai "so
čiai invitee“, jos prievolė

ra ”ma-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skait’-ti ir Kitam Dovanoti

D#I. LAISVOS LfETITVOS. Lieto 
voe -ocialdemokrutu raita’ dėl, **> 
ievikų okupacijom ir teroro^
▼oje. Kaina .................. 26 Ciri

mLGSVTS 1 PRAEITI K. Žano 1 
domft- etsi-iiromai. ITT ne1 
na 15.00

DIENOJANT. •'k’-yrnešiu karaliau- 
sfinacs Kin-o Bielinio idon.6' "t” 
minimai, 464 pal.. kaina...

1906 METAI. Kipro Biehrlo aisimi 
nhmj antroji dalia. 592 puslaoia4 
Kaina ...................................... «*.0C

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJ* 
mrinko ir stiredattavo Jona- Ba
lys. 472 daino- su gaidomis. Ang 

Mikai dnotas kiekvieno* daine- 
turiny. todėl tinka dovanoti ir 
Beturi*’* ai nekalbantiems. įrišta 
*26 paal. kaina .................... I5.O-

3OCTA1T2V4S *R KKTTCTJA p-
1 ras# E. Vandervelde. vert# Va-d*> 

l Kaina........................... 26 Cnt

MARLBOROUGH'S LTTHUANIAN 
SELF-TAUGIIT M. Inkienė e* 
ras vadov?!is lietuvio kalboj mc 
kytis angliukai kalbančiam T4; 
peL, kaina ......................... <126

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mt sų rašytojos pirmojo karo met 
Amerikoje parašyti validolis- s> 
rašytojos pateiksiu. 128 posiaoia kaina ...........  5® Ct

TAVO KELIAS į SOCIALIZMU Parašė I-eonas BĮ urnas. Trumpa 
sociaiizmo aiškin<n,naa. Kaina 26

mas, koks jis bebūtų.—ar moters dvasią, giedrina jos (
tai paremtas religija, doro- nuotaiką, žadina ir ateities.

Jo nugara nučiuožė šalta gyvatė. Jis suprato, kad vingumu. grožiu, menu ar žygiams.  ̂Įsiziure-
nebegalima ilgiau katės glostyti ir tampyti vien tik už kultūrine veikla,— vistiek ’ " " ’ "
uodegos. brandino jos sielą. Tada

•• n- *........................ , kt » moteris tvirtėja savo siela ir- O Manja, Dievo Motina švenčiama! Ne!.. Mes tobu)6ja Ka,.įu - augina ir
juk, brangute, pagal susitarimą. Jeigu tik labai nori— j ^suČkejima savimi"
tai prašau..- i* _ . . * .Tuo tarpu tos, kunos yra

— Aš labai noriu. Ačiū. kad tu toks geras. Į užsidariusios vien tik virtu-
— Nėra už ką, brangute. Nespėsi suskaičiuoti nė iki! V ®e’mos Pai 

tnjų. .r mes busime susitvarkę Baisus e.a daiktas. T,esą ] ,0 kitokiaj vefklai dvasiniai 
sakant, ir as jau panūdau vaikelio. Jau Jėzaus Kristaus skursta. jų iabai siaurutis 
amžių būsiu pasiekęs. Tad sakykime, kad laikas... s pasauijs, nebeišeinąs iš savo

Kurgi ne. Jie negaišdami suskato laukti. i buto ar trobos ribų, jas dva-
.siniai siaurina, slegia, neza-

(Bus daugiau).
I
dina jų kultūrinės pažangos.

kitę tik į vaiką, kuris, ką ge-! 
ra padaręs, bėga pas mamą 
pasirodyti, pasigirti ir spin
di džiaugsmu nušvitusiomis 
akimis. Koks jis tada lai
mingas ! Taip ir moteris lai
minga pasijunta, ką nors 
kilnaus nuveikusi, tuo ir sa
vo sielą praturtinusi.

Skaisti nuotaika ir nenu- 
blėstanti dvasios gyvybe 
prailgina ir moters gyveni
mą. Tai turėtume visos įsi
dėmėti.

Žiežula

Huberl Marlin su savo žmona 
eina iš Nashviile, Tenn., teismo, 
kuris jo žmoną pripažino kalta, 
kad nušovė žmogų, to nenorėda
ma. Mat, ji tą jaunuolį užtikusi 
lovoje su savo dukterim.

JUOZAS STALINAS, art* *»- Kaukmzc išponis buvo pasiti art 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cw

UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimoai pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė Kny
ga su daugybe paveiKslų, <er<uut 
popiertaje. Kaina .................... »!S.ao

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RŪSIJĄ, arba komunistų ^ikfatfl- 
ra faktų šrleaoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo Trak rika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................  50 Cnt.

ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos na- 
priklausc’nybės jalo 1796 metaia 
Parašė Jonas Karys, daair/bė pa 
veikalų, S96 pel„ <ara« popierius

.................................... S10.0G

ALTORIŲ lEtlLf. V. Puttoo-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse 
Visos trya dalys įrištos | viens 
Aotiriua, pats buvus tcuniras, «p 
rašo, kaip kunigas Vasari- išsita 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti virtai, 931 puslapis 
Kaina .................................... 18.00

NEMUNO SUNOS. Andriams Valiu
ko romane antroji dalis, 426 oua- 
i«t,i«i Kaina ............................. I

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJ*, 
vaizdi *io krašt j B-tuvi-į i-torija. 
gausiai iliustruota, parašė St. M»- 
chelsonas, virš 50*"* puslapi’?. Kai-

.P.Ml'NO SUNOS Andriaus Valuo- 
ko rome ia> iš 1936 metų Suvaliri- 
joa ūkiripku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūra ^rrra daii^ 
psl. Kaina................................. *3 Ot.

j! PT LTV / B ŪPO. .■įvtpopv r.aino 
labai vaizdžiai ir įdomiai ąsytė 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėal 
ia nubiro. /vriaii^iK ue»a: a kiek
viena nroifs gražiais kietais vtr- 

Seha.19, -.l.bstruota. 41© •/jslaptų, 
dirt-’io formato Kaina »*•

na kietais viršais ?’ <>0. minkštai* 
vi- šais .......................................... 14.00

SOČIAI .DEMOKRATIJA ir BOb- 
ŠEVIZMAS. Ia;ral KautsM. t-»»- 
jaunomis žirnelius papildyta tas 
klausimu knvjcute Ka:n>». 26 Ca*

PASAULIO LIETU 15, ŽINYNAS 
pacoo.se Anti «ta.- y«ir.”tss, daugy- 
oė žinių lietuvių ii antris nai&oaue 
apie iiel-vlui. .i-ame pasauly, 

psi. Kam* ........................ <6.b0

LIETUVOS SOČIAI DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PRoGRkMiNŽ.S GAL. 
R£S, 32 psl., kaina.........  25 Ona

LIETUVIŲ kalbos gramatika. 
Lurast dr. i’. t iik ». mtaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................. 31.00

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. area ko-iei *nu$uuae ne
ra vienybe;., dv psL, kaina .. ti.OA

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, F. Aneikio 
istorinis romanas iš žemaičių įeik
ite laikų, kieti apdarai . — <3.80

VISUOTINAS TVANaS. Ar galėję 
toks tvanas buri ir k>$ apie cm sa
ko muksiąs? Kama ........... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 260 įvairių .lėtu. 
viškų ir kitų tautų valmų receptų. 
132 puslapiai, kaina ................ Si.21

N EPRIK LA L SO.V. OS 1.1ETUVOS 
PINIGAI, paraše Jonas Kirys, la
bai daug paveiksiu. 266 psl. gera 
popiera. Kana ........................ S6.UŠ

SIAURUOJU TAKELIU. K. H 
Kriaučiūno aT-immimai is i ieto- 
vos ir i* Am-i-iim lietnviu vTrve- 
nimo. 178 psi.. kaina ........... 32.0Š

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Si 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl Ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 CK

utMOK KA fl NIO S O t I A LI 7 M O 
PRADAI. Populiari u na-.dinge 
kfiyga šm dienų m&ųsiuiau.a su
prasti. Kama ............................. 60c.

Užsakymui ir pinigu* prašome siųsti šiuo adresu;

Oi E. Broadway
KELEIVIS
—:-----  Jo. Siteton K ,

t t

pacoo.se
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VIETINĖS ŽINIOS SLA 328 kuopa paskirstė 
dovanas

DIDŽIAUSIA DRAUGIJA , Pastarasis
VEJA LAUK LIETUVIŲ .-i,- - - T •* bolševikiniai rusinamos Lie-

KALBĄ

SLA 328 kuopa buvo pa
skyrusi 3 dovanas už jauni
mo parašytus geriausius ra- 

tuvos komsomolcų susirinki- ainius "Kuo aš geriausiai 
mus. kuriuose atsilankius galiu patarnauti Lietuvai-“ 

susirinki- Rašinių gauta 5. Komisija 
jau rusiškai.' (A. Januškevičienė, S. Grie-

įvykis mums 
primena ir dabartinės

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E K V I L L E 

Kl ROltTc PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE
JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

\ I
87 East Bay R i. OSTERVILLE Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė ..ra apsupta didelio pušu. beržu ir kilu dekora-

Jau nevienerius metus • ,
atidžiai seku didžiausios1 vlenan\kacaPu.1
lietuvių d, augi jos-So Bos-! S“8 vedan}as * . . ... , - - , o a , ------ ---------- ------------------ ---- *........ »•
tono Lietuviu Piliečii D - ‘ Bet ten vlesPatauJa pnevar- ze-Jurgelevicius ir J. Sonda ) lyviniu medžiu parko. Daug vietos poilsiui ir žakimams.

nimo „„I ta, o čia panašiu elgesiu ro- pirmąją dovaną ($15) pri- • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
dome tik savo slieko nugar- pažino Birutei Adomavičių-i • Visai arti šiltos srovės, privatus taros pliažas (7 minutės 
kaulį. . tei, antrąją ($10) Gintarui pėsčiom).

Subatkevičiui ir trečiąją • Geras lietuviškas maistas.
($5) Dariui Subatkevičiui. • Visa tai suteiks Jums tikra

Dovanos buvo Įteiktos ge
gužės 22 d.. Po S. Subatke-' 
vičienės paruoštos meninės

gijos gyvenimą, nes tai mū
sų draugija, turinti apie 
1,500 narių ii- nemažą turtą. 
Lankau jos beveik visus su-__ Reikia manyti, kad tą
sirinkimus, nors ir nesu tos klausimą aptars visa valdy- 
draugiios narys ir dėl for- ba, nes ne pirmininko teisė 
malių kliūčių juo negaliu yra keisti tokią esminę ir

..... i nusistovėjusią tvarką, o vai- programos, kurią atliko
l ie susirinkimai yra savo-į dybos nutarimą galės prim- vaikai, visi dalyviai buvo 

tiskai jdomus. Kartais iš jų ti ar atmesti narių susirinki- pavaišinti.
išeini geros, bet daug daž- mas. į
kadU mafaT dauįumo^nirių ° jeigu valdyba to kIau#i- ’ Pagerbe dr‘ Juoz* Girn,ų
draugija mažą susidomėji- ™° ne#var»tytM * paliktų Praeitą šeštadienį gausus 
mą ir susirinkimus lankan- vienam išdirbinėti būrys Bostono ir kitų lietu-
čiųjų nesugebėjimą reikalus nicku»,_t*> kitame susirinki- vių, susirinkę So. Bostono 
svarstyti ir spręsti. mc turėtų jį iškelti patys na- Lietuvių Pil. Dr-jos salėje,

poilsį ir sustiprins sveikatą. 
t\ykti praielti savo atostogastodėl visi maloniai kviečiami 

viloje Audronė.
•Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
• Iš anksto kreiptis: I)r. E. Jansonas. 15 Kosendale Street. Boston. Mass. 02124. telefonas 2kS.59W. o ro birželio 15 d. tiesiai 

i vila Audronė — Mnriia Jansonienė. Ostervii’e. Cape Cod. Mass. ■ 
02655, telefonas 428-8425.

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

i VIENĄ 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, KERIŲ 
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.

Tu susirinkimų nelanko 
nė dešimtoji dalis narių, o 
tie, kurie i juos ateina, nero
do didesnio noro Įsigilinti į 
tai, kas esminga, nesugeba 
iškilusio klausimo tinkamai 
Įvertinti, suvokti jo reikšmę, 
numatyti daromo sprendimo

riai ir pasirūpinti, kad lietu
vių kalba nebūtų mėginama 
išguiti iš lietuviškos draugi
jos. O jeigu jie tai nepada
rytų, tai būtų didelė gėda 
visiems, kurie dar skelbiasi 
esą lietuviai ir patriotai.

gražiai pagerbė mokslininką 
ir redaktorių dr. Juozą Gir
nių jo 50 metų sukakties 
proga.

Apie tai plačiau kitą kar
tą.

. . _ Buvo ir kitas klausimas,;
padarinius. Kartais atrodo, kuris susirinkime švaistytas, 
jog nedaug betrūksta, kad bet irgi nei šiaip, nei taip iš
tie paiys susirinkimo daly- spręstas. Tai šokiams vietos ii 
viai. spręsdami iškeltą rei- perkėlimas.

Sakatauskų auksinė 
sukaktis

LAWRENCE, MASS.

Metinės pamaldos ir 
gegužinė

Liet
kų parapija 
mirgai švenčia Kapų papuo
šimo dieną (Memorial Day). 
Jos kapinės yra prie North 
Lovvell Road, Methuen, 
Mass. šiemet pamaldos bus 
gegužės 30 dieną, sekmadie
nį, 11 vai. ryto. Tautinėse 
kapinėse, kurias laikys kun. 
Julius Gaspariūnas.

Po pamaldų veiks skanių

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas šaukiamas

DĖMESIO!
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Dar vra kelios vietos likusios važiuojančių grupėje
i Lietuva.

tuvių Tautinė Katali- l^1Zei;O 1- 1- 'Hl. Jauni- dorintieji prisijungti prašomi registruotis iki birželio
arapija kasmet iškil- Lentie, 5620 So. LJare- j jįeno$. Vėliau nebus galima gauti vizos.- . — rr mont AW.. ( hipatrn I

kalą. čia pat balsuotų už ir 
prieš, lyk nesuprasdami a- 
pie ką kalbama- Be to, kiek 
ilgiau ir nuodugniau įsigili
nus i kurį klausimą, tuoj pa
sigirsta balsai — baigti susi
rinkimą...

Iki šiol visą laika susirin
kimuose buvo kalbama lie
tuviškai. ir niekas juose ne
kėlė klausimo, kad tą tvar
ką reikia keisti, kad reikia 
juose pradėti kalbėti tiktai 
angliškai. Tai rodės savai
me suprantamas dalykas.

mont Avė., Chicago. III., te
lefonas 778-7227. išvakarė-j 
se Lietuvių Operos ir Chica
gos simfoninio orkestro di
dingo koncerto mūsų parti
zanų kraujo aukoms pagerb
ti 25 metų Lietuvos okupa-, 
cijos proga.

Suvažiavimo darbotvar
kės pagrindiniai punktai:

s, kont- 
kitų komisijų pra

nešimai ; diskusijos dėl pra
nešimų ir pranešimų tvirti
nimas: LF vieno trečdalio 
narių ir kontrolės komisijos 
rinkimai: LF vajaus suak
tyvinimo klausimas.

Kiekvienam LF nariui 
fondo taiyba yra išsiuntinė- 
jusi specialius suvažiavimui 
pakvietimus su reikiamais 
nurodymais. Jei fondo naiys 
asmeniškai negalės suvažia
vime dalyvauti, jis turi teisę 
raštiškai Įgalioti kitą asme
nį ir ne LF narį, kuris ji at
stovautų.

Visi LF nariai ar jų Įgalio
tiniai ir svečiai kviečiami 
šiame suvažiavime dalyvau
ti.

Šiuo metu LF yra apie 
680 pilnateisių narių su 180, 
000 dol. pagrindiniu kapita
lu. Fondo kapitalo pelno 
(procentai) nuo fondo Įsi- 
steigimo iki 1965 m. sausio 
1 d. yra duota arti 10,000 
dol. lietuvių kultūrai, švieti
mui n lietuvybei remti. Fon
dui augant, toji parama su 
kiekvienais metais didės. 
Labai svarbu, kad suvažia
vime dalyvautų kuo didžiau
sias fondo nariu skaičius.

Tuo reikalu kreipus i —
TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

390 West Broadvay
So. Boston. Mass. 02127 Tel. AN 8-8764

Gegužės 15 d. Petronėlės
ir Juozo Sakatauskų vaikai vafgį ‘ į LF tarybos, valdybos,
ii anūzai suiengė So. Bosto- (Joysmc prityrusios šeiminin- kitŲ komisijValdyba pasiūlė padaty-. ^ių Kl. Dr-jos salė- kės OnaPLa^škieS b Na-

ti šokiams paaukštinimą pir- Je saxo tėvų-senelių talija Pajarskienė- Bus Įdo-
mo aukšto salės gale. prie v - Į””1?. ^venim° 50 me- j meninė programa, šokiai, 

tų sukakčiai atžymėti. , kui iems vadovaus Stasys ir 
1 ^S,ve.,:S.Prlsl".nkoaP,.e 2Q0- Vladislava Kandrutai. Be to,
Duktė Birutė.s.iauc-lūmenė. ir. bus įvairių laimėjimų, ku- 
mmti Ona visiems prisegto- ,.iuos tvarkvs h.m L<; 
jo šiam įvykiui pagamintas rlap pj€S]ak‘
auksines rožes ir visus suso- Vis; v|a įražomi ta (liena 
dino į is anksto numatytas 
vietas.

Sukaktuvininkams "jau
navedžiams" su svotu Juozu 
Markelioniu ir svočia Kotry-

gatvės pusės. Dauguma kal
bėtojų buvo prieš tą pasiū
lymą. Jiems neatrodė, kad. 
šokių vietą pakeitus, atsiras 
daugiau šokėjų ir draugija 
turės daugiau pelno, o prie
šingai, tai tik tiukdys kitiem 
lankytojam. Neatrodė, kad 
ir vaidyba vra tvirtai Įsitiki
nusi savo pasiūlymo naudin
gumu.

skirti musų ruošiamoms iš
kilmėms.

1__ z*_____ ______IV ICO. KUH. uaspanurias
ir Parapijos Komitetas

na Janiene atvvkus, prasi- ■■ 
nesgi draugija juk lietuvių. Ilgai pasiginčijus, balsuo- dėjo puota su tai progai pri-' 
kaip ir jos pavadinime para- ta atsistojimu. Balsus skai- takytomis ceremonijomis, i VOKIETIJA

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
jonu ir specialiu medicinišku patarnavimu Jūs moka
te nuo 96.00 iki 198.C0 amerikietiškų dolerių; kaina 
priklauso nuo pasirinkto kurorto ir gydymo reika
lingumo-

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

Didelis pasirinkimas įvairaus maisto siuntinių 
prieinamomis kainomis.

Reikalaukite katalogų-brosiūrų mūsų 
VyriSUSKJje Įstaigoje

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

Telefonas 228-9547

syta. Todėl buvau labai nu- čiavo net ketun.. Vaisiai: už atkemšamų šampano butelių Liet- Tarybos suvažiavimas 
stebintas, kai gegužės 20 d. valdybos pasiūlymą 62, garsais ir tt. į
eiliniame susirinkime drau- prieš — 55. Tai paskelbus. Programos vedėjas buvo 
gijos pirmininkas St. Dre- pasigirdo balsų, kad nege- Adolfas Namaksis, plačiai 
vinskas pareiškė, kad, esą, rai suskaičiuota- Viešai pa- žinomas visuomenininkas.1 
juk visi moką angliškai, bet reiškė ir revizijos komisijos km js labai gražiai tas parei
nevisi lietuviškai, todėl iis narys A. Baika, kad jo skai- 
nuo šiol susirinkimus vesiąs čiavimų rezultatai vra prie
angių kalba... Tai buvo di- šingi. Man iš salės balsavi- 
delė staigmena ir susirinku-( mą stebint, nors ir balsų ne- 
siems. Iš šalies žiūrint atro- skaičiuojant, atrodė, kad rė
dė. kad žymi dauguma yra zultatai netiksliai suskai-; 
tokiam pirmininko pareis- čiuoti. Tebalsavo tik 117 na- ne iš Įvainų JAV vietų 
kimui priešinga, bet šiai ne- rių, ir skaičiavimas rodės ir 5et jr g Panamos, du iš Ma- 

prastiem matematikam galė-| rijampolės ir vienas iš Klai- 
jo būti Įveikiamas. Tokiu pėdos. 
atveju paprastai reikalauja-į j Sakatauskas Į JAV at- 
ma antra kartą balsuoti, bet Vvko dar jaunutis. Kiek pra-

sąmonei nesugebėjo duoti 
tinkamo atkirčio.

Ir A. Matjoška. ir B. 
Kontrimas, ir Br. Baierčius.

(E) Balandžio 30—gegu
žės 2 dienomis Vasario 16 
gimnazijoje, Huettenfelde. 
įvyko PLB Vokietijos Kr. 
Tarybos suvažiavimas. Iš 15 
narių dalyvavo 13. Atsista
tydinus PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos pirmininkui kun. 
dr. J. Avižai, išrinkta nauja 

o . . , , . valdyba: J. Barasas. kun. B.
v Liubinas, A. Mariūnas, E.

Simonaitis ir J. Valiūnas. 
Kontrolės komisija: K. Ben- 
doraitis, J. Laukaitis ir J.

gas atliko.
Sakalauskienės giminai 

čiai kunigai Jonas ir Aloy
zas Klimai sukalbėjo mal
das.

organizacija
iidžiaasį ka-

rTT’tp APDRAUDOS. bet

ir J. Jašinskas. ir P. Žiruolis čia niekas to nereikalavo. O 
bei kiti pasakė teisingų min- formaliai dabar valdyba tu- 
čių, pabrėžė, kad iki šiol bu- ri teisę savo nutarimą vyk- 
vo kalbėta tik lietuviškai, dyti. noi-s ne tik man, bet, 
kad nėra nei valdybos, nei kaip minėjau, ir kitiems pa- 
susirinkimo jokio nutarimo siliko neaišku, kokios nuo- 
ta tvarką keisti, bet visa tai monės buvo susirinkusiųjų 
liko tik pyks. pykšt... be tin- dauguma.
hrnriu rezultatų- Susirinkime pagerbti du

Tain niekas n* nepaieika- mįrę narjai jr priimti 5 nau-
lavo to klausimo iš esmes - narjaj
svarstyti ir nutarti tain. kaip 
lietuvio savigarba reikalau
ja. Klausimas liko atviras,

Iš kovo ir balandžio mė
nesių apyskaitos (balandžio

bet susirinkime pora narių, mėn. susirinkimo nebuvo, 
kalbėio tik angliškai, o pir-(todėl duota dviejų mėnesių
mininkas ši kartą dar vie
naip ir kitaip.

Mes neprotestuojame ap
lamai prieš anglų kalbos 
mokė ūmą ir jos vartojimą 
Amerikos gyvenime ten, kur 
ji reikalinga, nes tai vietin- 
telė ir būtina visu šio krašto 
piliečių ir administracijos 
susižinojimo bei bendravi
mo priemonė. Bet savo tar-

apyskaita) matyti, kad pel
no būta $2.116.

J. V-gas

Nuoiirdžiai dėkoju

Teko sunkiai susirgti. Da
bar pasveikęs nuoširdžiai 
dėkoju dr. Alfredui Krisiu- 
kėnui už stropų gydymą, dr. 
Stanley Mikei už sėkmingai

silavinęs ir susitaupęs pini
go, jis Įsigijo valgomųjų da
lykų krautuvę ir ilgiausia 
tuo verslu vertėsi. Jis iš seno 

j buvo veiklus mūsų draugijo
se. Jis vienas iš pirmųjų SLA 
43 kuopos narių. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos ve
teranas, nevienus metus ė- 
jęs joje iždininko pareigas.

Jis su Petronėle Lepšyte 
susituokė 1915 m. sausio 17 
d. Sako, ta diena buvusi 'la
bai šalta ir audringa, todėl 
ir 50 metu sukakties minėji
mas nukeltas i vėlesnę žy
dinčio pavasario dieną, kad 
būtu išvengta netikėtu gam
tos išdaigų. Ir tikrai šios iš
kilmės diena buvo graži.

Aš linkiu sukaktuvinin
kams dar daug gražių, ma
loniu ir linksmų dienu.

Juozas Lekys

Pauliukevičius. Į Garbės
Tei^ą išrinkti: pirmininku w jk , t<Jrtg
dr. P. Karvelis, S- Antanai-i Atis ir J. Venckus. | nuftaĮ'rt‘ ka’P

Tarvba nriėmė atsišauki na,s budals butų g m' taryba pnerne atsisaukt , - fondo au?irną Ta
mą i visus lietuvius. Jame: ;,nuoširdžiai sveikinami pa.. problemą seknung.au sajetų

- T - A . pnresti gausus suvažiavimas,vergtoje Lietuvoje ir visur. (]ien? ?ekmadie.
kitur gyvenantieji tautiečiai.

Vokietijos lietuvių bend
ruomenė esanti maža ir ne
turtinga. bet ji dedanti vi
sas pastangas lietuviškumui 
puoselėti, ji stengiasi išlai
kyti Vasario 16 gimnaziją,:? 
tapusią ”visų lietuvių vilties j CI(į 
švyturiu, kuris rodo kelią i 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę“.

Gimnazijos nauji namai

ni. birželio 13-tą, suvažiavi
mo dalyviai galės dalyvauti 
partizanų pagerbimo kon
certe McCormick rūmuose, 
kur bus atlikta Verdi Re- 

: ouiem ir komp. Br- Markai- 
Vilniaus Varpai..

kia kreiptis i Suvažiavimo 
registracijos komisiją šiuo 
adresu: c zo A. Rėklaitis.

. . . . 6643 So. Maplewood Avė..
jau pastatyti ir naudojami,: Wfi29.

LF Tarybos Prezidiumasbet dar esą $23.000 skolos, 
kurią reikią sumokėti iki lie
pos 1 d.

”Mes pasitikime lietuvių 
nuoširdumu ir gerumu, ku

pe, savose lietuviškose orga- padarytą operaciją, visiems,
nizacijose ir draugijose mes kurie mane ligos metu lan- 
ne tik nevaržomai galime,. kė, apdovanojo, reiškė už- 
bet turime ir moralinę pa-, uojautą ir ramino žodžiu ir, 
reigą kalbėti lietuviškai. Iri laiškais.
to mums niekas nedraudžia. Alfonsas Baika

JAU IR ANTROS
AKĖČIOS

Jau išėjo satyros žurnalo 
"Akėčios“ antra* numeris. 
Jis gaunamas už 50 centų ir 
Keleivio administracijoje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvueja nuo 1886 metų iriau atšventė savo DEIMANlINĮ JUBILIEJŲ^
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių *rpitalą.
j?ą«i»<»nmc«ts uetu»»sstoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aporauua gera, goresnės nera. 2) SLA apdrauea pigi- nes savitarpines pagalbos pagrindu veikdamas SUSiVIENlJlMAS pelno nc:es..o, o stengiasi savo nariam? '.eikli visokeriopu pagalbą ir fra- temalii«e g!°oa. 3, SLA 3:>< •”3uda yra sav.gi. nes paremia di- iiehais .'“zervais.S* A DT ADA GYV YBĖS APDRAUDĄ nuo 5100.00 iki 510,000.00.
SLA i auiiomosios apdraudos svaroios jaunimuiapsauga, nuo netikėtų sunKumų.
SLA ancidentaiinė apdrauda reikalinga šiaisvienam.SlA ligoje pasama tuo svarbi kad ligos atveju narys ją
gauna oats. .
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos ’ki gilios se
natvės.SLA kuooos vra žymesnėse neturiu koioniiose. jo? teikia žinias anie anorauda< ;r įstojimo <ąivgas.Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUAMYN ALLIANCE OE AMERICA

ir seimo9

laikai? kiek

ini

307 Mest 3(0h Street

GERAS PIRKINYS 
Friedship St.. Philadel-

New York 1. N. Y.

Ph ia 11. Pa., nebrangiai parduo- 
Suvažiavimo reikalais rei- darni namai SU trimis sklypais

Vedybos
Ieškau susipažinti vedybų 

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

Atsiliepti Mr. J.
Post Office IJo\ 22.
New York. N. Y. 10013.___ (21)_
Ramus. laisvas pensininkas 

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

Prašau atsiliepti:
J. B.. P.O.Boa 41. Clinton. Ind.

________ (21)
ADMINISTRACIJOJ

PRAŠYMAS
“Keleivio’' administraci

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

(lotais), gražiai apaugusiais į- 
vairiais medžiais, ir 16 vietų ga 
ražu. už kuriuos nuomos gauna
ma $112. Geras susisiekimas. I 
Kaina $7.100.

Kreiptis asmeniškai nurody-; 
tu adresu ar telefonu: EI 2 8651 ! 
i Ona Mekart.

(22)
ARGENTINA 

Mirė dr. Alf. Kairelis
(E) Argentinos Liet. Bal-

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai Iau-' 
... •'-et kiami. nuo reumatizmo, rankų,dėjo, kad ir dabar atskubės sas pranese apie gegužes b kojy nuljrpjmo jr skaudėjimo 

dosnia ranka Vasario 16 d. Quiimes mieste, Argenti- jau yra.
Gimnazijai pagelbėti“, bai- noje. mirusi dr. Alfonsą Į Tuojau siusk ŠĮ skelbimą ir 
giamas atsišaukimas, kuri Kairei!. Teisininkas, visuo- ^;įs^red’a^tua"JS'ymuim€S 
pasirašė suvažiavimo prezi- menininkas dr. A. Kailelis
diumas:Tėv. A. Bernatonis, buvo emigravęs i Argentiną

ris taip daug mums jau pa-

J. Kriščiūnas ir J. Stankai
tis.

1947 m. Mirė vėžio ligos pa
kirstas.

ROYAL PRODUCTS 
Newnrk 4. New Jerser 
North Sta.. P.O. Box 9112 
Atidaryta 9-5:30, ieit. 9-1

1

seknung.au
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Vietines žinios
Gera. inž. dr. J. Gimbuto 

pavyzdy.
Bu. nauja šeima

..... Gegužės 29 d. inž. Gedi-
. ; .. „rip Gimbutas,i minas Juozapaitis susituoks 

pastebėjęs The Ohristian . su Marija Aneliūnaite iš 
Science Momtor“ dienrašty Cambridge. Vestuvinė puo-

VA SAROTOJŲ 
DĖMESIUI Į

Geriausia prakišti atostogas A & S CONSTRUCTION 
garsiame Cape Cod, Centerville,

Kunigą, kviečia melstis, Į 

o Romanas—kazokėlio šokti

LDD ruošiasi gegužinei

Sovietų Sąjungos žemėlapį, 
į kuriame j jos ribas buvo į- 
I jungta ir Lietuva, parašė re
dakcijai laišką, nurodyda-

ta bus Cambridge lietuvių 
klube (163 Harvard St.).

Smitas jau namie

Ernestas Šmitas po širdies

rwwwwww
► REAL ESTATE

► EDMUND L. KETVIRTIS
► 4 
f PAULA B. KETVIRTIS

UICENSEO BROKERS

«COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir ktn 
mūrijimas,

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

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.

Niekas dėl jų negali 
varžytis.

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

Masa, kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, gražio* 
je ir patogioje LIETUVIŠKOJE 
YIEŠKALNIŲ "DUBYSOJE“.

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

Tek tonas: GE 6*5139.
Z. A. Vieškalniai

►<5
KETVIRTIS REALTY

S7» WESl BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649
Lietuvių Darbininkų Dr- mas tą klaidą.

nebuvo
susirinkime jau išsirinko ge- dintas, bet i jį atsaKe vienas •, a .i- • - -»• - -
gūžinės talkininkus, nors ge- iš redaktorių ir savo laiške *a( &a eJ° Srlztl 15 ligonines 
gužinė tebus tik liepos 25 pabrėžė, kad laikraštis yra
d. Bernice Clair sodyboje N.' palankus Pabaltijo valsty- 
Eastone. bėms. kad Sovietų Sąjunga

Po susirinkimo buvo vai- ■?as ?r ^ad
sės Keleivio banketo šeimi- ^os 0 P* nas teises vėl at-

Birželio 13 d. laisvojo pa. i > 21 kuopa gegužės 23 d. J^iškas neouvo isspaus- smū io įu 'Jei? pasveiko" 
- ---- ---------- įssinnko ge- dmtas, bet j jį atsakė vienas , u-- .. 5šaulio lietuviai reikš savo 

protestą prieš jau 25 metus 
užsitęsusią Lietuvos okupa
ciją. Tą daiys ir Bostono 
lietuviai- Tam reikalui yra 
sudarytas visų 3 pabaltiečių 
tautų komitetas, kuriam pir
mininkauja kunigas Baltra

namo.
Linkime jam greičiau vi

siškai pasveikti.

caeashuncae

šiūnas. Tos dienos iškilmių kams, kurie beveik visi yra 
programoje yra numatytos kuopos nariai, 
ir pamaldos katedroje, į ku
rias visi kviečiami.

Tą pačią dieną ir tą pačią
valandą John Roman, radi
jo vedėjas, kviečia į Brock-

PARDUODAMA
ninkėms ir kitiems talkinin- geras balta."Rv?rtu,^ė8,gMo,npe-

tų valstybių neišskyrimas 
nereiškia, kad laikraštis pri- 
pazjsta okupaciją ir yra į 

priešingai toms valstybėms'
Nauja Balfo valdyba Į nusiteikęs. Taip padaryta

Gegužės 23 d. buvo meti- 5°* įa^ žemėlapis buvo
. d ,<• • • i - i skutas kitam tikslui ir nėranis Balfo susirinkimas, ku- i -.... .... . galima kiekvieną kartą ais-

name išrinkta šitokia vai- kinti sudėtingus Vokietijos 
dyba: A. Andriulionis. A. Lenkijos ir Pabaltijo valsty- 

aiškinimą paliksime kitam Baika. A. Bričkus, V. Kaza- bių sienų klausimus, 
kartui. į kaitis. J. Rentelis, J. Vaičai-i Laiško autorius užtikrina,
——----- tis. A. Vakauzienė, A. Vilė- kad Pabaltijo klausimas at-

Mėnulis nuo žemės yra niškis ir P. Žičkus. k ^.n^amaj Pro£ai esant
oan rtiin « bus keliamas ir kad laikras-
nuo'žemė, iki Maro 34 mil. ! revizijos komisiją iš- čio opozicija komunistų ag

tone rengiamą gegužinę ka
zokėlio šokti...

Tokie yra faktai. Jų pa

čius su buto apšildymo skyrium, 
2. mažai vartota skalbiamoji

mašina.
Teirautis nuo 6 iki 8 vai. va

karo pas Joną Petronį, —
929 Lašt 4th St., So. Bostone.

(21)

te Ble. c ^NTS 3Yt>
a; SUFFOLK D0WNS

M»lF AND 'Ab...
48* SATa^tAY.

> ^I5,<W-adtep*’

• HANPICAP

/ M 1
> ^15.000-APC1D
TOMASEU.0 MEMORY'7 

STATES..

myliu. rinkti E- Cibas, A. Ketura- resijai pasilieka tokia pat
kis ir J. Sonda. budri ir griežta, kokia buvo 

iki šiol.
šitaip turėtume visi tuoj 

pat atsiliepti į nelietuvių 
spaudoje pastebėtus sąmo
ningus ar nesąmoningus ne
tikslumus, kenkiančius mū
sų laisvės kovai ar lietuvy
bės reikalui.

Dr.

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

laofda sutvarkjli kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tone Pačiose Patalpose
O1D21ALSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West B*XOADWAY, So. Boston 27, Mass^ Tel. AN S . 8764 , , ,
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS PrOt. <-tepono Kolupailos;

kitas Rusijos valdomas sritis. monografiją, kurią ruošiasi
ckinviauis nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dosumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarutes, megstinius ir kt. galimo pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- sakomybės sankryžoje . 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų, Iškentėjo racija* 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas Alfonsas Baika ir Stasys 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų jakutis buvo priversti gultis 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KkElPKITfeS LIETUVIŠKAI
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ ĮSTAIGA SĄKMN- ’ ...• į.. svcik,
GIAUSIAI PATARNAl JA ir GREIČIAUSIAI PEKsivNCiA . greičiau, Kitas ieciau SveiKS-

J. Gimbutas vyks 
į Clevelandą

Inž. dr. J. Gimbutas reda
guoja platesnės apimties

išleisti Akademikų Skautų 
Sąjūdis. Dr. J. Gimbutas da
lyvaus Filisterių Skautų S- 
gos suvažiavime Clevelande 
gegužės 29-31 dienomis, kur 
referuos apie šios monogra
fijos ruošimą- Jis taip pat 
dalyvaus kaip vienas iš ko- 
referentų diskusijose tema: 
"Lietuvis intelektualas pro
fesinės ir visuomeninės at-

ant operacijų stalo. Opera
cijos pavyko, ir jų vienas

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame »u INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai pri’mami na«iien nuo i> iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais nuo
9 vaL ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo d vai. ryto iki 12 vai. d 

»«* !«»%%« MMlMoNIO

ta.
Linkime abiem greičiau 

visai užmiršti ligos skaus
mus.

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMU

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 3 YPATYBES:

Patvaru mas

Shell degimo galva

švarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas

, taupumas

Peter Maksvytis
Carpenter A Bailder 
923 E Fourth SL,

Se
Atlieku visas pataisymo, rei 
tu ir projektavimo darbut iš lan
ko ir viduje, gyvenamų camų ir 
biznio pastatų, parai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaru.

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

00000000000000000000000^

Telef. AN 8-3630

06 NAKUS TOM

' AAAfriANp 
COMLŽi IN

TtVO 
flfcNTS...

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO l LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

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

\Dr. J. Pašakarnio \
ĮPĖDINIS {

OPTOMETRISTAS J
Valandos: »
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. ’ 
Vakarais iš anksto susitarus}

447 BROADWAY • 
Seuth Boston, Mass i

TEL. AN 8-2124
Dr. Amelia E. Rodd

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM ETRISTĖ

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
B
! lUpesticgai tainorae !»ikrodihi«,»
I nafnn -V-. ,

Saturday & Monday
May 29 May 31

New Englands BIG 
Weekend o f Racing

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

uos. >15,000—1 vi* 
T0MASŪ10 MEMORIAL Stahes

10.000 FSCE SEAT#

Grand«tand Adm. $1.50 
Naw Tracksida Parfcing

SUFFOLK
First Raca 1:45 DOWNS
10 Račas Sat. - 11 Račas Man. May 31*t

SAT. >15,000 — 1 1716 M*«l 
BAVARO TUCKERMAN JR.Hantbcip

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

IS WKOX, Framingham, Mi 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 8-7209

LAISVĖS VARPAS

naujosios angluos lietuvių 
KULTCRINft RADUO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 vai. ryta 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA*
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
Įwaouliuių žinių oąnt-rantfB 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

į

Dr. John Repshis J
LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2—4 ir 6—8 Į 
Sekmaaieniais ir šventadieniais ♦ 

pagal susitarimų J
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Masu.

TeL AV 2-4026

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso« 
{kių kitokia ligų ir nuo nelai- | 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
{Visais insurance reikalais • 
Į kreiptis:

BRONIS KONTRIM

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirarfaa 
X RAY

534 Broadsray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ckis:
287 Coacord Rd.. Billerica. Maaa.

TEL. MO 3-2948

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

Visos t >s žymės rodo, kad "pagal užsakymą“ 
pagaminu tokiam svarbiam darbai alyvos 
bumeriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir-turims visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Ueturiiką vaistisų.

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

382 a W. Brsadoay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6026
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir

ef thePeaee—Conatable 
398 E. Broadoay

So. Boston 27, Mass.
I Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483'

Dažau ir Taisau
Namus Iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau, 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa.
Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mase. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ordinare Co.
Sariaiakas N. J. ALEKNA
428 EAST BROA0WAT
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langame 
Visokie reikmenys nama

Reikmenys plumberiams 
Vtookie geležies daiktai

f




