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„Pasivaikščiojo“ ISO mylų 
ankštyje ir grįžo žemėn

Gemini-4 apskrido žemę 62 kartus. Pirmą kartą ame- 
rikietis ”vaikščiojo“ erdvoje, fotografavo ir sugrįžo į erd
vėlaivį. Surinko daug svarbių žinių. Laimingai nusileido 
48 mylios nuo kapsulės laukusio laivo.

JAV astronautai VVhite 
ir McDivitt praeitą pirma
dienį popiet nusileido nu-

tas VVhite, išlipęs iš erdvė
laivio jam skrendant 17,000 
mylių per valandą greičiu,

matytoje vietoje Atlanto išbuvo erdvėje 20 minučių, 
vandenyne apie 400 mylių Į tuo metu fotografavo, atliki- 
pietryčius nuo Bermudos, 48 nėjo kitus judesius ir grįžo 
mylios nuo jų laukusio lėk- atgal į vidų.. Įdomu ir tai, 
tuvnešio Wasp- kad jis turėjo ir tam tikrą

Erdvėlaivis apskrido že- prietaisą, kurio pagalba jis 
mę t>2 kartus per 97 vai. ir galėjo erdvėje pasistūmėti

Tai yra padarytas modelis, kuris rodo, kaip Gemi ni-4 skris aplink žemę, kiek ir kokiame atstume 
jis nutols ir priartės prie žemės, kada jienas astronautų išlips "pasivaikščioti erdvėje“. Dabar jau 
žinome, kad viskas įvyko beveik taip, kaip buvo numatyta.

Domininkonų respublika dar 
neišeina iš akligatvio

6 minutes.
Buvo skrista ne šiaip sau 

malonumui, bet surinkti 
svarbių duomenų, būtent:

norima kryptimi. Sovietai 
tokio dalyko neturėjo.

Erdvėlaivis turėjo priar
tėti ir prie jį iššovusios 1

sužinoti, kaip paveikia erdvę raketos Titan-2, kurii 
ilgas be svorio išsilaikymas taip pat skrido aplink žemę, 
erdvėje žmones ir įtaisus; ir VVhite turėjo mėginti erd- 

vėlaivį vėl prie jos atitinka
mai priderinti. Tas veiks
mas nepavyko, nes prie ra
ketos teprisiartinta per 500 
pėdų, o toliau nuo bandymo 
atsisakyta taupant kurą, ku
ris buvo reikaiaingas kitiem 
erdvėlaivio judesiam ir grį
žimui j žemę. Bet tai bus at
likta kituose bandymuose, 
nes toks veiksmas bus būti
nai reikalingas skrendant į

išbandyti galimybę išlipti iš 
kapsulės ir erdvėje judėsi su 
pagalba atitinkamų įrankių 
ir grįžti vėl į erdvėlaivį; pa
laikyti nuolatinį susisiekimą 
su žemės stotimis.

Nėra abejonės, kad tas 
skridimas suteikė daug vi
sokeriopo patyrimo, kuris 
bus reikalingas ateities skri
dimams ir kelionei į mėnulį 
gal jau 1968 metais.

Uetuviai sutiko Johnsoną 
šūkiais - Uetuva nori laisvės

Prezidentas Johnson bir- Tautininku centras 
zelio 3 d, Chicagoje dalyva
vo demokratų bankete, ku
rio dalyviai mokėjo po $100.

bus Chicagoje

Mirė auditorius 
Juozas V ar kala

Birželio 1 d. San Pierre, 
Ind., miestelyje mirė 83 m. 
amž. Juozas Varkala ir bir
želio 5 d. palaidotas Lietu
vių tautinėse kapinėse Chi
cagoje.

Dar niekas nesurado priimtino sprendimo, Nauji 

tarpininkai. Nesutaria dėl rinkimų. JAV marinai atšaukti.

Vėl praėjo savaite, bet Prancūzai telkiasi 
Domininkonuose niekas ne- Į
pasikeitė. Gyvenimas tebėra1 prieš de Gaulle 
nenormalus. Sostinėje vis
dar susišaudoma, žmonės• Prancūzija šį rudenį rinks 
gyvena Amerikos dalinamu! prezidentą. Žinoma, de 
maistu, neveikia paštas, mo- • Gaulle statys savo kandida- 
kyklos, ir daugelis krautu- turą, bet jau seniai yra pa- 
vių uždaryta.

Diplomatai dar tebeieško 
sprendimo abiems šalims su
taikyti, bet jo vis nesuranda.
O priešai tebėra tokie pat 
užsispyrę. Gen. Barreras su
kilėlius ir jų vadą pulk. De
no vadina komunistais ir j ra vilties d eGaulle nugalėti, 
laiške prez. Johnsonui kalti- ;

siskelbęs kandidatuoti ir so
cialistas Marseille majoras 
Gaston Defferre. Bet jis tai 
daro su sąlyga, kad socialis
tai sudarytų iš kairės (be 
komunistų) ir centro organi
zacijų sąjungą, nes be to nė-

\ Socialistų partijos konfe
rencijoje buvo stiprių balsų

Nepavykus iki šiol buvu-
siems tarpininkams, paskir- H™8 plrtiios een sekreto- 
dėsn0 ASkgemS‘3asekretoriu]! 'iuy Mollet. bet galų ga-

na. kad jis savo elgesiu truk
do komunistus sunaikinti

X I IC7 VVIU
čio jo pasitikti susirinko 
gausi minia, jos tarpe ir į- 
vairių tautybių grupės. Vie
na gausiausių ir geriausiai 
organizuotų buvo lietuvių

Gal svarbiausia šioje ke-, mėnuli ir iš jo grįžtant. j grupė. Joje buvo daugiau- 
lionėje buvo astronauto ”pa- ’ 1.v.-^Jsia įminimo nemažai tauti-Daug šioje kelionėje būta sia Jaunimo- nemažai tauti 

niais drabužiais apsivilkusivaiksčiojimas“ erdvėje, nepaprastų dalykų, čia bu-
kuris turės didelės reikšmės vo išbandyti išėjusio dangų- s^* Lietuviai tui ėjo 
vėliau atliekant kai kuriuos je pasivaikščioti astronauto į gjaus^a .plakatų su^šūkiais: 
veiksmus, pav. susitikime su White drabužiai, kurie buvo

pagaminti iš 21 sluogsnio į- 
vairių medžiagų ir kainavo

kitu satelitu, persėdant is 
vieno erdvėlaivio į kitą ir tt.

Kovo 18 d. sovietų astro- $28,500. Žinokite, kad toje 
nautas Leonov "vaikščiojo“ erdvėje nėra oro, kad sauiėn 
10 minučių. JAV astronau- atkreipta drabužių pusė ga- 

Įėjo įkaisti iki 250 laipsnių, 
o antroji atšalti iki 150 laip
snių. Tokias skirtingas tem
peratūras drabužiai turėjo 
atlaikyti ir astronautą ap
saugoti nuo visų pavojų.

Sakoma, kad astronautai 
erdvėje matė praskrendan
čius ir kitus satelitus, kurių

Buvusio prezidento Franklino 
Roosevelto sūnus Eliot išrink
tas Miami Beach majoru.

Skotai Clark. 29 m. amt, lai
mėjo automobilių 500 mylių 
lenktynes Indianapoly. Ind„ su. 
gebėjęs išvystyti per valandą 
150.7 mylių greitį.

Gegužės 29-30 dienomis 
Nevv Yorke posėdžiavęs A-

Mes norime laisvės Lietuvai, 
JAV tautas išlaisvina. SSSR 
pavergia. Lietuva turi būti 
laisva ir tt

le beveik vienu balsu nutar
ta ją steigti. Kaip pavyks į 
ją įtraukti kitas partijas, į- 
va irius klubus if ki., paro
dys ateitis.

Komunistai žada st vyti 
savo kandidatą. Taigi de 
Gaulle priešingoje stovyklo-

Morai vesti derybas su a-
Velionis gimė netoli Kau-jbiem šalim. Į tą komisiją į- 

— eina JAV, EI Salvadoro ir
Brazilijos atstovai. Kaip ten 
jiems seksis, dar pamatysi-

»rz\ quz\c uq iz* nr.nl _XXV/, \_TCXI «><»▼ VAO TaiOVIUJU,

bedamasis nuo rusų polici-
merikos Lietuvių Tautinės jos 2904 m. pabėgo į Vokie-
Sąjungos seimas nutarė 
centro valdybą perkelti į 
Chicagą (ji buvo Nevv Yor

tiją ir atvyko į JAV. Tada j me
jau buvo baigęs gimnaziją, 
todėl čia netrukus įstojo į

Įvairiai sutiko abi šalys 
rinkimų pasiūlymą. Buvo

ke), todėl į centro valdybą ęhicaeos universitetą ir ii siūlyta, kad juos vykdytų je bus balsų susiskaldymas, 
išrinkti visi ehicaedečiai:; Jf ™ l^lin mAnosin laikini vv- T,;išrinkti visi chicagiečiai:; baįgė 
pirm. inž. J. Jurkūnas, na- 

dau- riais — D. Bartkienė, C. 
Modestavičius, M. Šimkus ir 
T. Blinstrubas.

ternational Harvester bend
rovėje, jos buvo pasiųstas į 
Sovietų Sąjungą padėti ad- 

Į sąjungos tarybą išrinkti: ministruoti ten bendrovės 
V. Olienė, Paplėnienė, dr. J. pastatytas dirbtuves- Bolše-
Bartkus, J. Kasmauskas, V.

Kalbėdamas tame banke- Rastenis, dr. Švarcas. J. 
te prezidentas Johnsonas Smetona, A. Trečiokas. V- 
pabrėžė, kad Amerikos Abraitis, J. Česonis. dr. N. 
žmonės nenori karo ir kitų Nemickas ir A. Senikas. 
kraštų užkariauti, bet jie
taip pat nenori nusileisti ar 
pasiduoti agresoriams.

Prezidentas tiesioginiai 
kreipėsi į rusų tautą ir sakė, 
kad amerikiečiai yra visuo
met pasiruošę su ja eiti į tai-

KRIMINALISTAI 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ten spaudoje pasigirsta 
daug nusiskundimų dėl vis

po kelių mėnesių laikinė vy

Ve!!°nlS. P,lrma dlrt^ ’T' Karinės juntos vadas gen.
Barreras sutinka, kad rinki
mai būtų, bet nepasisakė, ar 
jis pasitrauks ir užleis vietą 
laikinajai vyriausybei.

Sukilėlių vadas pareiškė, 
kad tai yra apgaulė. Sukilė
liai reikalauja, kad visų pir
ma būtų atstatyta 1963 m. 
konstitucija, o pagal ją su

vikams įsiviešpatavus, bend
rovės turtas buvo konfiskuo
tas, o Varkala turėjo spruk
ti namo.

Grįžęs į JAV, jis Chiea-j kilėlių vadovybė yra teisėta 
goję įsteigė atskaitomybės • vyriausybė, todėl ji ir rinki-
bendrovę, kuriai visą laiką Į mus turėtų vykdyti. Aišku

Tai sumažina progą rinki
mus laimėti.

Studentai laimi 
Ispanijoje

Diktatorius Franco paga
liau turėjo nusileisti vis la
biau nerimaujantiems stu
dentams. Iki šiol jie neturė
jo teisės laisvai išsirinkti sa
vo organizacijų vadovus.

ir vadovavo.
Jaunystėje velionis buvo

veiklus socialistų sąjungoje. 
SLA ir daug kur kitur. Jis

i tai nėra priimtina Barrerai. Juos skirdavo valdžia. Da- 
Dabar daromas spaudi- bar jie patys rinks savo or- 

mas į sukilėlių vadus, kad ganizacijų vadus-
jie suminkštėtų. Kas iš to
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dabar ten jau daug paleista, | kog laukugnaujųvagų artį> didėjančių nusikaltimų ir prekybos Rūmus, Chicagos 
uk, žinoma visi be žmonių. naujos sėklos sėti, naujų šaukiasi geresnės policijos Taupymo Bendrovių Lygąžmonių 

Aplamai, ta istorinė ke
lionė į erdves gerai pasise
kė- Tik nusileidžiant kiek 
sugedo komputeris, tad teko 
nusileisti kiek į šalį numaty
tos vietos, bet tai niekam 
nepakenkė. Iš helikopterių

daigų auginti, kad kartu su apsaugos, 
visa žmonija galėtų dalin
tis nauju derliumi — laime 
ir viltimi.

I
Sovietų Sąjungos komu

nistų vadai, aišku, ir šitą
nuleisti narai apsaugojo plū-: prezidento kalbą laikys pro- 
duriuojančią vandeny kap-! Pa?anc^a ir savo ardomąjį 
šulę, kol ją paėmė laivas, o
astronautus iš jos nugabeno 
į lėktuvnešį. Jie visai gerai 
jautėsi, galėjo eiti neprilai
komi, nors ir keturias dienas 
ankštam erdvėlaivy išgulėję.
Dabai jie bus kelias dienas

darbą žemės rutulyje tęs 
toliau. O jau apie kinų ko
munistus nėra ko nė kalbė
ti: jie net Sovietų Sąjungos 
vadus keikia dėj jų ”nuolai- 
dumo“ vakariečiams. Taigi 
atrodo, kad visom gražiom

tyrinėjami gydytojų, ap-1 kalbom ir sveiko proto logi
klausinėjami, o vėliau bus 
spaudos konferencijos, ku
riose visiems papasakos sa
vo įspūdžius ir patyrimus.

Ši kelionė rodo. kad ame
rikiečiai sovietus jau pasivi
jo, o kai kuriais techniškais 
požiūriais ir pralenkė, nors 
raketas gaminti ir erdvę ty
rinėti pradėjo ir vėliau.

kai komunistiniai militaris- 
tai liks ir toliau kurti, ir vėl 
kraujas liesis, kaip iki šiol 
liejęsis.

Bešaukiant komunistus 
prie taikos stalo. Vietname 
karo veiksmai dar stiprėja, 
ir juose dalyvauja jau tie
sioginiai
nai.

amerikiečių mari-

organizavo Illinois Lietuvių bus, reikia palaukti.
JAV stengiasi vis dides

nę atsakomybės naštą uždė-

Ateis diena, kada ir ispa
nai nusikratys diktatoriaus.

ir kt.

Astronautai White (kairėje) ir McDivitt paskutinėse 
pratybose prieš skrisdami Gemini erdvėlaiviu.

ti Amerikos Valstybių Or
ganizacijai. JAV jau atsiė
mė per 4,000 marinų, bet 
tenai dar palieka 13.000 ka
rių, kurie saugoja, kad do
mininkonų kraujas vėl ne
pradėtų upeliais tekėti.

KANCLERIS ERHARD 
GRĮŽO NAMO

Vokietijos kancleris Et- ' 
hard buvo atvykus į JAV. 
Čia jis tarėsi su prezidentu 
Johnsonu ir kitais aukštais 
pareigūnais NATO Sąjun- 

' gos ir kitais svarbiais reika
lais-

Jis, kalbėdamas New Yor
ke Vokietijos-Amerikos pre
kybos rūmų bankete, pareiš
kė. kad Vokietija užsienio 
politikoje vadovaujasi glau
daus Europos valstvbių ap- 
sijungimo idėja ir ka dtai 
reikalinga JAV politikos
paramos.

Kongresmanas John V. Lind- 
say.respublikonas, kandidatuos 
šį rudenį į New Yorko miesto 
majoro vietą.
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Sovietų kolonializmas 
JAV kongrese

Kongreso Pakomisi* Europos Reikalams tęsia apklau

sinėjimus apie padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Gegužės 17 d. Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų Komi
sijos Pakomisis Europos Reikalams pradėjo naują eilę 
apklausinėjimų apie padėtį sovietų okupuotose Pabaltijo 
valstybėse. Pirmuoju buvo klausiamas Vliko ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas mir.. V. Sidzikauskas. Jis 
pradžioje glaustai priminė Lietuvos-Rusijos santykius 
nuo 1795 m. (trečias Lietuvos-Lenkijos padalinimas) iki 
mūsų dienų. Sugretinęs komportijos programos reikala
vimus su gyvenimo faktais ir reiškiniais okupuotuose Pa
baltijo kraštuose, Sidzikauskas liudijo, kad pastaraisiais 
metais rusinimo pastangos ten yra sustiprintos, kad net 
pvz. tautinis folkloras — liaudies dainos ir šokiai — yra 
tempiamas ant vadinamojo "proletarinio internacionaliz
mo“ kurpaliaus. nekalbant apie Pabaltijo tautų istorijos 
grubų falsifikavimą. Rusų kalba pirmauja vadinamose 
"sąjunginėse“ Pabaltijo kraštų įstaigose, kaip paštas, ge
ležinkelis, oro susisiekimas. Nuo Chruščiovo mokyklinės ir 
teisminės "reformos“ rusų kalbos pozicijos sustiprintos 
ir švietimo bei sovietinio teisingumo įstaigose. Daugelio 
fabrikų pavadinimai grynai rusiški, taip pat daugelio 
kolchozų. Pvz. Lenino vardu yra 59 kolchozai, Černia
chovskio — 32, Mičiurino — 25, Ždanovo — 22, Kalini
no —17, Kirovo —14, Čepajevo — 10, Dzeržinskio — 9 
ir pan. Aukštosiose ir specialinėse vidurinėse mokyklose 
yra studentų grupės, kurioms visi dalykai dėstomi tik rusų 
kalba. Partijos ir administracijos viršūnėse rusų kelis 
kartus daugiau nei jų gyventojų procentas. Pvz- Lietu
vos kompartijos centro komitete iš 123 narių — 40 rusų, 
Lietuvos aukščiausiame soviete iš 290 narių —rusų 64. 
vadinamojoje "Ministrų Taryboje“ iš 29 narių — rusų 9. 
Toliau Sidzikauskas priminė, kad vien 1941 m. sovietų 
masinių deportacijų aukomis tapo daugiau kaip 100.000 
Pabaltijo valstybių gyventojų. Nuo 1944 m., antrą kartą 
Sovietų Sąjungos armijoms okupavus Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, Pabaltijo tautos yra netekusios daugiau kaip 10 
procentų savo gyventojų. Gyventojų iškėlimas iš gimtinių 
tebevyksta, tik Chruščiovas vietoje prievartinių masinių 
deportacijų įvedė "savanoriškus keliaUpiuą“ į Kolos pu- 
siausalio statybas, į plėšinių žemes ir tt. Tuo keliu kas
met pvz. iš Lietuvos pasiunčiama "komunizmo statyti“ į 
Kazachstaną. Sibirą, Kolą apie 10.000 lietuvių, daugiausia 
jaunų specialistų. Savo ruožtu tuo pat metu į Pabaltijo 
kraštus gabenami rusų kolonistai. Pačių sovietų duomeni
mis Lietuvoje ir Estijoje tik trys penktadaliai metinio gy
ventojų prieauglio yra gimimo rezultatas, o du penktada
liai yra kolonistų importo rezultatas. Faktais ir skaičiais 
Sidzikauskas pavaizdavo religijos ir bažnyčios padėtį. 
Jis paneigė tariamą Kremliaus politikos religijos atžy ilgiu 
sušvelnėjimą. Atvirkščiai, pastarųjų metų reiškiniai ir 
faktai tvirtina, kad antireliginė akcija tik labiau sistemi
nama ir stiprinama.

Tuoj po Sidzikausko buvo klausinėjamas tik vasario 
28 d. Lietuvą palikęs A. Milukas, kuris nuo 1948 m. iki 
1956 m. buvo deportuotas Vorkuton. Mįįukąg nedyęjo- 
damas patvirtino visą Sidzikausko parodymą,‘ nūo savęs 
pridurdamas, kad okupuotos Lietuvos jaunosios kartos 
tautinė sąmonė tebėra gyva ir patriotizmas labai didelis.

Kongresmanas Frelinghuysen teiravosi, kuo JAV 
galėtų padėti Pabaltijo tautoms atgauti savo valstybinę 
nepriklausomybę ir ar sovietinis rusinimas nesunaikins tų 
tautų individualybės? Jam buvo paaiškinta, kad Pabaltijo 
tautų pasipriešinimas rusinimui yra nepalūžęs, kad lais
vųjų lietuvių ir laisvojo pasaulio solidarumas jų pastan
goms labai reikšmingas- Tarp JAV paramos buvo pabrėž
tas Amerikos nepripažinimas sovietų prievartinės inkor
poracijos aktų, Amerikos skelbiama Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė. Jungtinių Tautų speciali komisija dekolonizacijai.

Kongresmanas Selden labai įdomavosi Lietuvos jau
nimo nuotaikomis, kurias jam aiškiai nušvietė Milukas.

Kongresmanas Hamilton klausė Sidzikauską apie 
Rytų-Vakarų ūkinius mainus — ar jie sovietų pavergtoms 
tautoms naudingi ar kenksmingi. Kongresmanas Dervins- 
ki teiravosi apie plaukiojančios radijo stoties galimybes, 
o pakomisio pirmininkė Mrs. Kelly — apie galimybę gauti 
iš Vakarų knygų, žurnalų.

Sidzikauskas ir Milukas paaiškino, kad ūkiniai san
tykiai gali būti naudingi pavergtoms tautoms, gali būti ir 
žalingi. Faktiškai ūkiniai santykiai su okupuotomis Pa
baltijo valstybėmis yra neįmanomi, nes tarptautiniai ūkio 
santykiai yra išimtinai Kremliaus žinioje. Vadinamos 
"respublikos“ tik klusniai vykdo Kremliaus nurodymus. 
Apskritai, ūkiniai santykiai visada turėtų būti Vakarų 
siejami su tam tikrais politiniais reikalavimais sovietams. 
Tada tikrai jie padėtų grąžinti laisvę. Dėl plaukiojančios 
radijo stoties liudytojai buvo santūrūs, kad tokia priemonė 
kartais nelaiku neišprovokuotų pavergtųjų entuziazmo, 
kuris galėtų baigtis katastrofiškai, kaip 1956 m. Vengri-

KeLKFviS, SO. BOSTON

Tūkstančiai lietuvių kentėjo ir žuvo ištremti į baisiąją komunistų katorgą Sibire ir kitur, čia 
matome būreli moterų, 5 metus dirbusių nežmoniškose sąlygose prie žvejybos tolimoje šiaurėje.

Kas kitur rašoma • vežti per tas dvi dienas per 
{ 70.000 Lietuvos gyventojų. 

O tuos, kuriuos per tas die
nas negalėjo išvežti, pasi
traukdami iš Lietuvos šaudė 
vietoje. Pravėniškėse sušau
dė apie 500 kalinių, drauge 
sušaudydami ir tos stovyk
los tarnautojus ir jų šeimas. 
Telšių apskr. Rainių miške
lyje—76. Panevėžyje—26. 
Rokiškyje—30, Zarasuos— 
22. Ukmergėje—7, Papilė
je—10, Raseiniuose—22.
Šaudė lietuvius net ir savo
sios teritorijos ribose—Čer
venėje. Ten žuvo apie 80 
asmenų.

JIE TRĖMĖ KŪDIKIUS

IR SENELIUS
"Naujienos“ gegužės 31 

d. šitaip rašo apie 1941 m. i 
birželio mėnesį komunistų ‘ 
įvykdytus trėmimus:

"Užplūdusi Lietuvą bol
ševikinė armija jau iš pir
mos dienos pradėjo suiminė
ti "liaudies priešus“ ir grūsti

skyrus vyrus nuo žmonų, vai
kus nuo tėvų. buvo vežami 
įvairaus amžiaus ir išsilavi
nimo žmonės. Štai išvežtųjų 
per tas dvi dienas amžius:

"Iki 1 m. amžiaus kūdi
kių—211; iki 4 m.—1,415; 
iki 10 m.—2,165; iki 18 m. 
2^87; iki 30 m.—3,986; iki 
40 m.—5,043; iki50 m-—

į kalėjimus ir koncentraci- i 2,735; iki 60 m. 1,072; iki 
jos stovyklas. Bet tai buvo. ® m- 609; iki 80 m.
vykdoma mažais skaičiais. 
Kulminacinį šėlimo tašką 
pasiekė 1941 m. birželio 
mėn. 14-15 dienomis. Tik 
per dvi dienas buvo suimta

313; iki 90 m.—104; iki 100 
m.—10.

nių priemonių vežami į šal
tąjį Sibirą tremčiai ir sunai
kinimui. Vien tik per dvi 
dienas išdeportuota 34,500 
lietuvių. Klasta, mpĮu įr ap
gaule paremta visa bolševi-

Pasižiūrėjus į ištremtųjų 
amžių, kuo galėjo nusikalsti 
sovietiniam režimui kūdi- 

tūkstančiai gyventojų ir gy- kiai ir seneliai?

maisto ir be jokių sanitari- -,Pa^! profesijas buvo is- 
vežta: švietimo srities dar
bininkų 1,089; ūkininkų 
3.389: medicinos personalo 
168; kariškių 622; teisiniu-1 
kų 113; darbininkų 879; 
studentų 416; įvairių įstai
gų tarnautojų 1,591; moki
nių 6,378; šeimininkių 1.865

”Tai tik vienos savaitės! 
bolševikinė piūtis. Per ant
rąją okupaciją dar didesnis 
bolševikinis siautėjimas vy
ko.

kine sistema skelbė, kad 
tremiami tik liaudies prie- v.o.o, „n,ų i.ouu
šai, o priedo ir prostitutės.:lr k,lokn» profesijų žmonių. 
Tai buvo begėdiškas bolše-1 "Jeigu nebūtų staigiai 
vikinis melas. ! prasidėjęs karas ir nebūtų

"J baisiąsias bolševikines bolševikiniam terorui su- 
koncentracijos stovyklas, at- trukdęs, buvo numatyta iš-

SENA PAPŪGA

Chicagoje gyvena J. Ju
revičius. į jo rankas pateko 

! bolševikės Eugenijos Taut- 
kaitės-Požėlienės knyga”Ta- 
kais takeliais i didį kelią“, i 
Jis ją perskaitęs tuoj išdro-' 

' žė Dirvai rašinį, kuriame 
! metė purvų gniūžtę visiems 
Lietuvos socialdemokratam., 
o Panevėžio advokatą Fe
liksą Valiuką įrikiavo į ko
munistu eiles.

joje. Liudytojas Milukas paaiškino, kad iš Vakarų knygos 
Lietuvoje prieinamos tik "išrinktiesiems“. Laisvai jų ne
galima gauti.

Apklausinėjimus pakomisiui baigus, pirmininkė E.
Kelly Atstovų Rūmų pilnačiai tarp kita ko pareiškė:

pasaulinis kąrąs visoms Europos tautoms 
atnešė daug nelaimių ir skurab* Th^felt trim?^Pabaltijo 
respublikoms jis buvo tragiška katastrofa. Pirmojo pa
saulinio karo pabaigoje atgavusios sau laisvę, šaunios Į J J° rasinį atsiliepė , 
estų, latvių ir lietuvių tautos paskutinio karo pradžioje ; ^aujienose J. \ ilkaitis. Ke- 
vėl buvo savo valstvbinę nepriklausomybę išplėštos. Gim- ,elv' reikalu
toji sių tautų žeme paversta sovietines imperijos dalimi., iąaiskint„ Tautkui ' 
Šimtai tūkstančių estų, latvių ir lietuvių deportuota į So- įsaisKinta. Kan įautKai 
vietų Sąjungą. Tai toks karo palikimas šioms nelaimin
goms tautoms.-.

tės knygoje minimas Valiu-; 
kas nėra advokatas Felik-i 
sas Valiukas, kuri unifor-j 
muoti žmogžudžiai nužudė | 
kartu su žmona ir dukterimi, j 
Straipsny buvo suabejota, ar' 
J. Jurevičius turės drąsos! 
savo klaidą atšaukti- Ir ne j 
be pagrindo.

Antrojo pasaulinio karo gale Pabaltijo tautos tikė
josi, kad po visų sudėtų aukų ir iškentėtų kančių joms 
bus leista gyventi taikoje ir rūpintis savo nusiaubtų kraš
tų atstatymu. Deja. jų lūkesčiai buvo žiauriai nuvilti. 
Užuot sulaukus laisvės, sulaukė Sovietų Sąjungos joms 
užkartų komunistų totalistinių režimų. Ir po šiai dienai 
jos yra savo gimtojoj žemėj laikomos svetimųjų priespau
doje. Sovietinių tironų joms užkartos vergijos 25 metų 
sukakties proga mes viltingai apeliuojame už jų laisvę 
ir nepriklausomybę.

Po poros mėnesių J. Jure
vičius vėl prabilo Dirvoje 
(gegužės 26 d.). Jis ten at
sako J. Vilkaičiui ir vėl kal
ba tą pačią maldelę—cituo- 

Šiuo metu Pakomisis (Europoa Reikalams) tęsia ap- ja tą pačią Tautkaitės iš
klausinėjimus dėl Pabaltijo tautų persekiojimo. Jau ap- trauką, kurioje minimas Va- 
klausinėjimų pradžioje, gegužės 17 d„ aš patyriau apie liukas, bet kuris, kaip Kelei- 
rusifikaciją ir kolonializmą Latvijoje, Lietuvoje ir Esti- vio balandžio 7 d. laidoje 
joje, apie paneigtą kultūros laisvę, apie rusų kontrolę. Aš į buvo aiškiai įrodvta, yra ne 
laukiu, kad Jungtinės Amerikos Valstybės Ir visas laisva- a(^v- Feliksas \ aliukas 
sis pasaulis atnaujintų savo ryžtą už šių kraštų laisvę. Aš
tikiu, kad laisvasis pasaulis vieningai susitelks Jungtinėse
Tautose nutarimui, reikalaujančiam, kad Rusija pasi- kartoti tik tai. kas jai [galvą 
trauktų tiek iš Pabaltijo valstybių, tiek ir iš Balkanų“.

JAV Kongreso Pakomisio apklausinėjimai ir Pako
misio pirmininkės Mrs. E. Kelly pareiškimas yra naujas 
reikšmingas žingsnis laisvės kovų 25 metų sukakčiai at
žymėti ir okupanto užmačioms demaskuoti.

ELTA
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Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos!

BROLIAI IR SESĖS!

Šį Baisųjį Birželį minėsime skaudžiu ir liūdnu atmi
nimu Lietuvos Nepriklausomybės netekimo ir lietuvių 
tautos vergijos, kančių, žudynių ir trėmimų iš tėvynės 
25 metų tragišką ir sopulingą sukakti.

1940 metų birželio 15 d. Sovietų Rusijos raudonoji 
armija klasta ir smurtu įsiveržė Lietuvon ir kaip piktas, 
klastingas žudikas atėmė Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

25-rių metų rusiškojo bolševikinio okupanto nueitas 
kelias Lietuvoje liko skaudžiai atžymėtas baisiu teroru, 
krauju, ugnimi ir tautos naikinimu, o pavergtųjų lietuvių 
ašaromis ir sielvartu. Tame kruviname okupacijos kelyje 
okupantas jau sunaikino didelę lietuvių tautos dalį.

Narsūs Lietuvos partizanų žygiai žūtbūtinėje kovoje 
su rusiškuoju bolševikiniu okupantu, tūkstančiais jų neži
nomų kapų nusėta mūsų tėvynės žemė ir nesuskaitomos 
aukos Sibiro kankinių Įpareigoja mus, laisvėje gyvenan
čius lietuvius, besąlyginiai kovoti už Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymą-

Todėl minėkime ir prisiminkime tą skaudžią ir liūdną 
mums sukaktį ne sielvarto ašaromis, ne dejonėmis ir nevil
timi, bet tikru lietuvišku ryžtingumu, didžiu ir nepalau
žiamu tikėjimu Lietuvos laisve!

Garbinga ir didinga mūsų tėvynės praeitis teuždega 
ugnimi kiekvieno lietuvio širdį šiai žūtbūtinei kovai!

Partizanų kankiniu kapais nuklotoje ir gausiai krauju 
aplaistytoje žemėje laisvės saulėtekyje vėl atgims Laisva 
ir Nepriklausoma Lietuva!

Amerikos Lietuvių Taryba

"Mes, atsiradę svetingoje _ 
Amerikoje, neturime armi-į 
jų. jokios karinės jėgos sto-; 
ti kovon su baisiuoju bolše- 
vikįnįu tironu. Tad mums., 
belieka tik protestai ir Lie-| 
tuvos kankinių pagerbi-, 
mas.“

Du plėšikai — Stalinas ir Hitleris — susita. 
ria dėl grobio (Pabaltijo valstybių) pasidali
nimo. Molotovas pasirašo Sovietu Sąjungos 
su Vokietija sutartį, dešinėj stovi Stalinas, 
kairėj Hitlerio užsienio reikalu ministeris 
von Ribbentrop. Dabar to fakto nei sovietai, 
nei mūšy bimbiniai bolševikėliai nenori nei 
25 metu ''išvadavimo“ sukakties proga prisi- 
minti. O štai tik šitie tarptautiniai plėšikai 
tada pareiškė Lietuvos “liaudies valią“...

Mūsų
vičius.

nestebina J. Jūre- 
Dapūga tepajėgia

įkalta, bet stebina Dirvos 
redaktorius, kuris, aišku, tą
Keleivio straipsni skaitė, bet Stalinas ir karste gulėdamas džiaugiasi, kad. gyvas būdamas, 

bendradarlMo dėmesio , pri«s 25 metu įsakė pavergti Lietuvą ir sočiai atsigėrė
j JJ, matyt, neatkreipė, kai,. . . «. ..
šis jam parašė antrą rašinį ir ž,n<>n,y krau}0 ,r asarM“ T,k tok,e pat ^bažudžiai Aie 

džiaugtis ir Lietuvos pavergimo sukaktimi.

lūšy
t gaH

pakartojo tą pačią netiesą.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS S. Bakanui 75 m.

KAS SKAITO 

TAS DUONOS NETKABO.

VVORCESTER, MASS.
Pagerbė žuvusius karius

M ii-usių jų atminimo die
ną lietuviai karo veteranai 
su savo vado pavaduotoju 
Robertu Žemaičiu pagerbė 
Crompon kapinėse palaido
tus lietuvius karius. Kartu 
buvo pagerbtos ir "auksinės 
žvaigždės“ motinos.

Kun. Jonas Bakanas su-

Kito* naujienos

Šv. Kazimiero Dr-jos pir
mininkas Stasys Mancevi- 
čius buvo sunkiai susirgęs, 
porą savaičių gulėjo ligoni
nėje, dabar gydosi namie.

Iš Venecuelos atvyko nuo
lat gyventi Bronius Narvi
las.

Gegužės 30 d. Lietuvių 
Klube buvo suruošta puota 

kalbėjo maldą, gražias kai-1 Manasams jų vedybinio gy-
bas pasakė miesto taiybos 
naiys Danielius J. Foley, 
šen. Vytautas Pigaga. posto 
vadas Juozas Drumstas ir 
vado pavaduotojas Robertas 
Žemaitis.

Būgnų ir trimitų orkestras 
grojo liūdnas melodijas.

Mirė

Paskutiniuoju metu mirė 
Kotryna Miškinienė, Anta
nas Grigas, Adomas Kašėta, 
Mykolas Zdanavičius, Juo
zas Karpavičius (ilgus me
tus buvęs kalėjimo sargybi
nis) ir Vytautas Pajaujis, 54 
m. amž., prieš 16 metų atvy
kęs i JAV.

Jų visų artimiesiems gili 
užuojauta.

venimo 25 metų sukakties 
proga.

Kostas Babrauskas jau 
baigia sveikti ir ruošiasi 
grįžti į darbą.

Julius Svikla buvo išvy
kęs į Tautinės Sąjungos sei
mą New Yorke.

Juozas Krasinskas su sū-

Stasiui Bakanui

Jis buvo Lietuvos kariuo
menės savanoris - kūrėjas, 
administracijos kapitonas,

villej buv. Įkurta SLA 90-j; darbininkas. Paliko du sū- 
uopa. i nus Raimondą ir Liūdą ir

Skaitydamas Tėvynę, S. žmoną Aleksandrą šimony-
Bakaaas sužinojo, kad 1913 j tę. Palaidotas birželio 1 d. 
m. Chicagoje įkurta SLA 2- kazimierinėse kapinėse, 
ji apskritis. Jis jau žinojo.

KANADOS NAUJIENOS

kad Pittsburgho apylinkėje 
yra jau nemažai SLA kuo
pų. todėl pasiryžo čia įsteig- 

1|1 ti SLA apskritį. Susižinojus

A. ir M. Rudžių sukaktis
Chicagos visuomeninin

kai Marija ir Antanas Ru-

75 metai. Jo vai das senie-Į kano nuopelnas, kad į bolše- 
siems Keleivio >kaitytojams; vjkų rankas nepakliuvo 
gerai žinomas, nes seniau jis t pittsburgho apskritis tuo

su kuopomis, buvo sušauk- .Zlai “e£uzės 30 d- paminė
tas kuopi] atstovu suvažia-'J° savo met4 vedybinio 
vimas 1913 m. ir jame nutar-* gyvenimo sukaktį, la proga 

, ta įsteigti apskritį. Jos vai-į °uvo odelis banketas, da- 
i dybos pirmuoju pirmininku Jv auJa*ū- aI}ie 3o0 asmenų 
buvo išrinktas B. K. Kond-j80^ Shore tountry Uub 
ratavičius. o f aklinuoju sek- patAap^Se’J:
retorium S. Bakanas.

Taip pat nemažas S. Ba-

TORONTO, ONT.

Kanados bolševikai —
mirštanti partija

Kanadoje, kaip demokra
tinės laisvės krašte, visoms 
partijoms, neišskiriant nei 
bolševikų, leidžiama veikti 
laisvai ir netrukdomai. To
dėl vietos bolševikai čia, nei 
trupučio nesivaižydami,

I tybėse jie ne t ik nieko ne- 
laimi, bet ir patys išnyksta. 
Kanados bolševikai taip pat 
jau atsistojo i mirštančiųjų 
partijų eiles.

J. Rainis

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

’Iš praeities tavo sūnūs te
skleidžia įvairias bolševiki-; stiprybę semia,“ giedame

A. Rudis yra ALT vice
pirmininkas, M. Rudienė y- 
ra Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos vicepirmi
ninkė. Jie abu dalyvauja į-

jaunystės dienų draugą 
zimiera Budinauską. kuris 
gydosi Shatick ligoninėje 
Jamaica Piain, Mass.

Lietuvių Taryba nutarė 
surengti priėmimo puotą 
kun. Jonui Juknevičiui, ku
ris iš Athol atkeltas klebo
nauti Sv. Kazimiero parapi
joje.

J. Krasinskas

J. Krasinskas - sukaktuvininkas

.. s. . .

: m. birželio 1 d. Paliepių 
kaime, Butrimonių valsčiu
je. Į JAV atvyko 1913 m. ir 
apsigyveno Thompsonvillėj, 

”' Conn., pas savo dėdę Jurgį 
Krasinską.

Pirmiausia sukaktuvinin
kas pradėjo rašinėti Vieny
bei Lietuvninkų, kada ją re
dagavo J. O. Sirvydas. Vė
liau pradėjo rašyti Kelei
viui. Sandarai, Tėvynei ir 
kt. spaudai.

jis buvo dažnas didelių su 
buvimų dalyvis, todėl su 
daug kuo turėjo progos už
megzti pažintį.

S. Bakanas gimė 1890 m. 
birželio 3 d. Veluionos vals
čiuje mažažemių šeimoje. 
1911 m. atvažiavo į JAV ir 
apsigyveno Bridgeville. Pa., 
miestelyje, kur ir dabar te
begyvena. Mat, čia gyveno 
jo dėdė Antanas ir dirbo 

Į minkštos anglies kasykloje, 
i Ir sukaktuvininko pirmoji 
darbo vieta buvo anglies ka
sykla.

Tuo metu Bridgevillėj dar 
nebuvo jokios lietuviškos 
draugijos. Lietuvius graibs
tė lenkai ir slovakai. S. Ba
kanas jau Lietuvoje skaitė 
Lietuvos Ūkininką, Rygos 
Naujienas, o iš kaimyno 
gaudavo ir Chicagoje lei
džiamą Lietuvą pasiskaityti. 
Ją visu pirma išsirašė ir čia 
atvykęs. Iš jos jis daugiau1

jose ii gausiai remia auko
mis lietuvių veikią.

Teisininkų rinkliava

Chicagoje veikianti Lie
tuvių Teisininkų šalpos Dr- 
ja dabartiniu metu organi

pasišovę ūsą susivienijimą 
i savo rankas paimti. Dėl to 
jam teko ir daug visokių ne
malonumų turėti, bet į juos 
jis nekreipė dėmesio ir visą 
laiką nuoširdžiai dirbo Susi
vienijimo labui.

Veiklus S. Bakanas buvo ( ZU0Ja kolegų teisininkų ir 
ir socialistų tarpe bei kitur. I ąeros. valios lietuvių tarpe

gijų darbus, bet ir pats tose 
draugijose uoliai dalyvauja, 

Birželio 1 d. mūsų uolusis nevienoje jų būdamas svar- 
bendradarbis Juozas Kra- biausia ašimi, apie kurią su- 
sinskas, kurio koresponden- kasi visa draugijos veikla.

nes melagystes ir ardo kraš
to ramybę.

Anksčiau daugelis manė. 
kad šio krašto bolševikai la
bai gausūs nariais ir turtingi 
pinigais, bet paskutiniu lai
ku pasirodė, kad jie čia yra
pati silpniausia ir neturtin
giausia partija, kuri jau vi
sai priartėjo prie pat išnyki- 
mo. O jai sustiprėti jau ne-j 
liko vilties, nes dauguma 
darbininkų, visą laiką mai
tinami tik įvairiomis melą-J 
gystėmis, nuo jos nusisuko, 
visam laikui.

Kanada turi apie devynio-į 
liką milionų gyventojų irj 
stipria pramonę, bet bolše-' 
vikų partija po paskutinio 
karo turėjo virš keliolika 
tūkstančių narių, o dabar te

Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija.
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio

Ar turi šitas 
knygas?

Tai yra žmogus, kuris uoliai j rinkliavą sergantiems ir po 
vykdė Vinco Kudirkos žo- pasaulį išblaškytiems teisi- .
džius: "Kol jaunas, o broli, j ninkams paremti. Piniginė turi tik apie penkis tukstan- 
sėk pasėlio grūdą ir dirvos parama siunčiama adresu: j cius. Toronto miestas tun a- 
neapleisk...“ kuris rūpinosi, VI. Mieželis, 2535 Westj pię pusantro meliono gyven- 
kad nenueitų į kapus "be Ii- 59 St., Chicago, III. 60629. j tojų ir didesnę pusę viso 
kusio ženklo, kad žmogumi Visi kviečiami pne šalpos kristo pramones įmonių.

darbo pagal išgales prisidė- Be to. jame Įsikūrę bolsevi-, o
tį. 11 kų partijos centro komitetas 'GTV.LL1^. PftOIAS. 212 mL,

ir beveik visi žymesnieji par-
buvęs“.

S- Bakanas dar nesirengia 
į kapus nueiti, bet jis jau 
gah su pasitenkinimu žvilg
terėti Į savo praeitį, nes ten 
jis aiškiai mato. kad jis ne 
be reikalo gyveno, kad gy
vendamas kūrė ir tos kūry
bos vaisiai visiems matomi.

Linkime sukaktuvininkui
sužinojo ir apie SLA. Jo pa- dar ilgu metų.

J. Krasinskas ne tiktai stangomis 1912 m- Bridge-i 

kruopščiai aprašo visų drau-
Z-ti«

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Dviejų vyskupų pagerbimai skatinančias kalbas, gi vysk.

i Y. Brizgys su dėkingumu
eijos iš Worcesterio spaus-i Prieš kuri laiką J. Kra- , Chicagoje vienos savaitės bažnyčioje prisiminė jam 
dinamos bėveik kiekviena- sinskas ilgokai negalavo, ik įaikotarpyje buvo surengti suteiktą bolševftmečių Lie- 
me numeryje, įžengė į aš-'gai kentėjo dėl kojos suža- dvrejų lietuvių vyskupų pa- tuvos socialdemokratų pa- 
tuntąją dešimtį, bet tas ne-į lojimo. Tai, žinoma, atsilie-
reiškia, kad jis žada išeiti į pė ir jo darbingumui, bet 
"pensiją“ ir daugiau nebe-! dzūkas ir tokiais atvejais 
rašyti. Nėra abejonių, kad nenustoja geros nuotaikos.

gerbimai. galbą — dr. A. Garmaus ir!
Gegužės 23 d. buvo pa- kitų. 

gerbtas vyskupas Vincentas;
Brizgys jo 25 metų jubilie-Į Mirė teisėjas K. Slėnys

jis ir toliau seks vietos lie-i Tas padeda ir didesnius ne-į jaus proga, o gegužės 26 d.‘ Gegužės 27 d. po ilgos li- 
tuvių gyvenimą ir apie jį galavimus įveikti- Jėzuitų namų salėje buvo gOs Chicagoje mirė Lietuvo-
---- ---------------------.................................................. .........’ ~ gausus pagerbi- je buvęs Tauragės. Anykš-smulkiai informuos Keleivio 
skaitytojus.

Mes linkime Juozui Kra- 
sinskui geros sveikatos ir

J. Krasinskas gimęs 1895 dar ilgų darbingų metų.

Maikio ir tėvo kraitis
Mūsų skaitytojai, atnaujin

dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Po $3.00: A. Kučinskas, 
Alberta, Can., ir P. Meš
kauskas. Cicago. III.

Po $2.00: Marė Peik, Ra- 
cine, Wis., J. Pechulis, Mia
mi. Fla-, Anna Duoba. Well- 
ston, Mich., ir Elena Mozū- 
raitienė, Dorchester. Mass.

Leo Smilga, Detrois, Mi
chigan. $1.30.

G. Shupetris, Lawrence, 
Mass., $1.25.

Po $1.00: Juozas Tunkis, 
Reditt, Ont., J. Bužinskas. 
Torrington. Conn., V. Giriū- 
naitis, So. Boston, Mass., J. 
Mačionis. Mondsville, W.V., 
L. Norkus, Woodhaven, N.

Y-, R. Yatulis, Welland, Ont. I 
S. Stanaitis, St. Petersburg. ( 
Fla., P. Leiman, Lawndale, 
Calif., S. Knosas. Chicago, J 
EI., Z. Danilevičius, Sudbu- 
ry. Ont, A. Dagys, Chicago, 
III., Juozas Bliūdžius, Wor- 
cester. Mass., C. Ablačins- 
kas, Lowell, Mass., P. Ei- 
dimtas, Avon. Mass., J. M., 
Rudžius, Detroit. Mich.. K. 
Kazilas, Amsterdam. N-Y., 
ir W. M. Beker, San Bernar
dino, Calif.

Cn. Pushinsky, Baltimore, 
Md., $0.75.

P. Kavaliauskas. Albuųue- 
que, N.M.. $0.50.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin
fcą ačiū!

Keleivio Administracija

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. su spalvotu žetnėu 
Lapių, 96 p«l„ kaina .. $0-76

UETUVOS ŽEMĖLAPIS nai. 
na ................................ $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage* 
kaina ........................... $0 20

"Sėjo.“ tijos vadai. bet eilinių narių
v - t- j- • i po karo turėjo per tris tūks- Valstiečių Liaudininkų Q dal)ar teturi vos

Sąjungos Chicagos skyrius . t ig šimtus.
leidžia neperiodini savo lei- ‘ J . ,dini * 1 Ypatingai bolševikam ne-

T • -• ?• . i -j- • ’ siseka meškerioti studijuo-Ligsiounis to leidinio re- . .. . . .__
daktorius E. Boreiša pasi- Jan^lc’ arP ’ -f
traukė iš nareipii "Sėios“ ron^e >’ra didelis umversitė- 

. p . J tas, i kuri visi norintieji stu-
čiuoti jaunuoliai jau nebe-

DĖL PINIGU. 3 veiksmų dra* 
ma. L. Tolstojus. 62 psi.. kai
ne ................................. $0 36

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma* 
tulaitis. 24 psl., kaina <0.26

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

Lietuvos socialdemo 
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 pM„ 
kaina 25 centai.

sutelpa. Taip pat yra ir daug jaunasis SOCIALDEMO

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

kitokių aukštesniųjų mokyk- 
• lu. kuriose mokosi didelis 
skaičius jaunuolių. Bet viso
se tose mokslo Įstaigose bol
ševikai teturi pasigavę tik

į šešis narius. Negeriau mes- .....
j keriojimas sekasi i r darbo, 225'pS£ 'kaina .. $5-06
' jaunimo tarpe. | SIELOS BAL. t Al, J. Smeteto-

Per praeitą kara ir kele-į riaus eilėraščiai. 221 psL. ka»-
1 tą metu vėliau po karo bol- na ...............................

ANARCHIZMAS 29 psU kai* 
na .................................... $0.16

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
pbt., Kaina ... ............. $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus. 40 psl., kaina $0.15

KAII SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAb 
ŽEMĘ. 28 psl.. kaina .. $0.10

EILĖS IF STRALPSNLai 
(Kaip atsirado popiežiai, r*> 
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). vH psL, kaina .. $0.26

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
TOS SUPRATIMAS. 80 psl, 
«aina ............................ 5C.26

joje smulkiai aprašyta į ševikai čia leido keletą laik-

bolševikinio teroro sistema, raščiu. Bet šiuo metu jau te
leidžia tik vieną ir tą patį

tos vergų stovyklos, kuriose i ]abai nuvargusį, nes su skai- 
kentėjo ir žuvo mūsų > tytoju pinigais išsilaikyti

mas naujai paskirtam vys- įjų jr Panevėžio Apygardos broliai, seserys, giminės ir negali. o aukos kas metai
kupui Pr. Braziui. teismo teisėjas Kazvs šlė- draugai. Knygos kaina — i vis mažėja. O paskutiniu lai-

Abu jie pasakė į vienybę nys. $2.50.

Komunistai čia vartojo žmonių bangos taktiką.Po mūšio netoli Quans Ngai Pietų Vietname.

KRATAS Nr 4 
35 centai

ir o.

USūir FOR Li ImcaNLA'S 
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centą

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jnnad K. Ra

ku jau viešai prisipažino, 
kad su turimu skaitytojų 

! skaičiumi jų laikraštis ilgai 
1 išsilaikvti negalės, o nega- 
, ves aukų. bus priverstas su
stoti.

Nors šio krašto bolševi
kai darbininkų pasitikėjimo 

i jau neturi, bet jie yra nęPa_ į
! prastai drąsūs ir akiplėšiški-JsliTJBINė IŠKILMĖ, l veuca* 

Negalėdami niekur pasiro
dyti ru bolševikiniais rūbais, 
jie visur lenda pasislėpę po 
įvairiais kitokiais pavadini
mais ir stengiasi darbinin
kams įsipiršti už vadovus.
Bet darbininkai greitai vil
kus atpažįsta, nors jie būtų 
ir švelniausiais avių kailiais 
apsidangstę.

šių laikų politinės grum
tynės aiškiai rodo. kad bol
ševikams gerai sekasi meš
kerioti tik puslaukiniuose 
ir vargo prislėgtuose kraš
tuose, bet kultūringose ir 
gerai besitvarkančiose vals-

no komedija. 2S psl.. kai- 
kaina ............................ $ŪJi5

\LKDHCJ.’S IR KŪDIKIAL 
kaina ............................ $0.25

DAINOS aPIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis. '12 ped„ kai
na ............................... $0.75

KAF
K
□a

YRA SOCIALIZACIJA, 
Kautsky, 31 psL. kai* 
.................................. 60-30

•APARP1O ŽIEDAS ir kitos » 
pysakos. A. Antai.ov. 45 p*L 
-caina 10 centų

Užsakymus su piiugab-- 
r-a siusti:

KEI.EIVtS

ŪO. tbiaLus Ma m
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KIEK KOMUNISTŲ 

SOV. SĄJUNGOJE

Oficialiai paskelbta, kad 
Sovietų Sąjungoje komunis
tų partijai priklauso 10,811, 
433 ir kandidatų—946,726. 
Kitaip tarus, iš maždaug 
kiekvienų 20 sovietų pilie
čių vienas yra komunistas. 
Vadinasi, vienas nuspren
džia, ką 20 turi galvoti, kal
bėti ir veikti...

Pionieriai mi raudonai*

(E) Komunistai itin susi
rūpinę atitinkamu jaunimo 
auklėjimu. Jaunimas nuo 
vaikystės dienų pajungia
mas režimo tikslams. Vaikai 
turi jstoti į pionierių organi
zaciją — šiuo metu Sovietų 
Sąjungoje yra 22 milionai
vaikų-pionierių. Okupuoto
je Lietuvoje pionierių eilėse 
šiuo metu yra daugiau kaip 
180,000 mergaičių bei ber
niukų.

Pagal "Tiesą“, tie pionie
riai stovi Lenino sargyboje. 
Kokios jų pareigos, ko iš jų 
reikalaujama? Dienraščio 
teigimu, jie gerai mokosi, 
palaiko glaudžius ryšius su 
gamyklomis ir kolchozais, 
tvarko aplinką, renka meta
lo laužą. Tai tik dalis jų pa
reigų. Kitos dar labiau šie-* 
tinos su vadinamuoju komu-1 
nistiniu auklėjimu. Tiems' 
jauniesiems lietuviukams,' 
kaip nurodo vilniškis parti
jos garsiakalbis, tenka "ano

Vikriu je buvo pagarbintas 

Rajus Mizara
(E) Ryšium su JAV gyve

nančio ir kapitalistinio pa
saulio gėrybėmis besidžiau
giančio rašytojo Rojaus Mi- 

70 metų gimimo su- 
jis buvo pabrėžti

nai išgarbintas režiminės 
Rašytojų sąjungos sukvies
tame posėdyje. "Tiesa“ nu
rodo, kad iškilmingame po
sėdyje dalyvavo ne tik ra
šytojai, bet ir dailininkai, 
kompozitoriai, žurnalistai, 
visuomenės atstovai. Įvairių 
kalbėtojų nuomone, Mizaros 
nuopelnai esą... milžiniški, 
jam priskirta didelė energi
ja, nurodyta Į sunkumus, lei- 

I džiant "pažangų“ laikrašti.
Kodėl Mizara taip pagar

biai iškeltas? Tai atspindi 
pernai JAV-se besilankiusio 
ir Įvairiais atžvilgiais susiža
vėjusio amerikiniu gyveni
mu — J Baltušio žodžiai. 
Jo nuomone, R. Mizara esąs 
vienas stambiausių Ameri
kos "pažangiųjų lietuvių va
dovų“, o Amerikoje gyvenęs 
ir sovietiniam režimui dir
bęs U Kapočius pripažino,
kad Mizaros nuopelnai ”pa-Į 
žangiam“ (taigi, komunisti-' 
niam) judėjimui esą labai 
dideli. Dėl to ir visas iškil
mingas minėjimas, dėl to 
Mizarai Į New Yorką buvo 
pasiųsta sveikinimo telegra
ma.

KELEIVIS, SO. BOSTON

SVEIKINIMAIneužgrobusi, o tik susigrą
žinusi ją savo motiniškon 
globon, kaip seniau Rusijos 
valdytą žemę ... Į Gerbiamieji,

Na, o ką gi ta "matuška“ i Siunčiame savo geriausius 
Lietuvai davė? j linkėjimus "Keleivio“ 60

Ji uždraudė spaudą, ir metų sukakties proga dabar-1 tus, 
Lietuva turėjo keturiasde- tiniam jo vairininkui J. Son- 
šimt metų kovoti dėl spaus-dai ir Stasiui Michelsonui, 
dinto lietuviško žodžio atga- kuris tiek daug metų vairavo

I i.w . • -o ---- ----
vimo. Rusai uždarė visas

: f
i Gerbiamieji,

Nuoširdžiai sveikinu "Ke
leivį“, įžengusi į 61-sius me
tus.

A.
Chicago, III.

’ "Keleivį“ per audringus» ------LT- V «
veikusias Lietuvoje mokyk- j vandenis, nenuklysdamas 
las. kurių prieš tą “globą»“ į nuo siekiamo tikslo-
buvo kiekvienoje parapijoj.
Prieš tai kiekviena apygar
da turėjo šešiametes mokyk
las. Be to. dar veikė kelios 
kunigų seminarijos, moky
tojams ruošti mokyklos. At
siminkime, kad prieš tą 
"globą“, 1578 m., Vilniuje { Gerbiamas

Sveikiname ir visus bend
radarbius.
Stasy* ir Barbora Bakanai
Bridgeville, Pa.

Keleivio4

* « «

Panevėžyje 
riaag svetimų darbininkų

(E) Kaip ir kituose mies
tuose, per 25 metus turėjo iš-. 
avuti įr Panevėžio miesto, 
gyventojų skaičius. Sekant■ 
sovietinius pramoninimo

žygių šlovę“, jiems reikia 
rinkti istorinę medžiagą a- 
pie kautynes bei žuvusius, • planus, Panevėžys virto zy-
gėlėmis puošti sovietinių ka
rių kapus, rašyti laiškus 
Lietuvos žemėje kritusių 
(taigi, tolimos Sovietijos sri
tyse gyvenusių) artimie
siems. Partija juos lydi vi
sur — ir namie, ir mokyklo
se, ir draugų tarpe. Laik
raštis pripažįsta, kad mo
kyklose ištisi kambariai pa
skirti medžiagai apie Leni
no gyvenimą, apie jo "idėjų 
įkūnijimą, apie kovą už tai
ką“. Esą, auganti nauja karv 
ta, sumani, veržli, principin
ga, verta savo tėvų ir sene
lių. kovojusių už sovietinę 
valdžią (ir jos prievartini Į- 
vedimą Lietuvoje—E.). Tuo 
būdu jaunimas, dar subręsti 
nesuskubęs, jau paverčia 
mas aklu partijos pagalbi
ninku, įrankiu. Tikimasi, 
kad ateity iš to jaunimo virs 
ištikimi komunistinių idėjų, 
maskvinės politikos skelbė 
jai ir vykdytojai.

Parodoje 
leidžiamu

•1

(E) Gegužės mėn. Vilniu
je "Pergalės“ kino teatre 
buvo surengta periodinės 
spaudos paroda. Parodyta 
daugiau kaip tūkstantis ne 
tik Lietuvoje, bet visoje So
vietijoje leidžiamų laikraš
čių ir žurnalų. Parodos lan
kytojams aiškinta, kad 1940 
m. Lietuvoje buvo leidžiama 
13 laikraščių, o dabar—61. 
Nutylėta, kad dešimtmetis 
prieš sovietų okupaciją, 
1930 metais, nepriklauso
moje Lietuvoje buvo leidžia
ma 203 laikraščiai, iš jų tik 
lietuvių kalba 171 laikraštis, 
tad tris kartus daugiau, kaip 
1965 metais.

pradėjo veikti aukštoji mo
kykla, vėliau virtusi Vil
niaus universitetu (Įsidėmė
tina, kad Rusijoje pirmas 

i universitetas pradėjo veikti 
Maskvoje tik 1755 m.). Ir 
štai la "kultūringoji“ Rusi
ja 1832 m. Vilniaus univer
sitetą uždarė ir jo turtą išda-, 
lijo įvairiems Rusijos uni- (tautiečių 
versitetams. Negi ir tokį bar- 
barišką faktą vadinsime rū- 

i pinimusi Lietuvos švietimu?
Tiesa, "lietuvių kultūros“

' reikalui uždarytų mokyklų 
vietoje pradėta steigti trijų 
metų mokyklos su dėstomą
ja rusų kalba. Didesniuose 
miestuose buvo įkurtos dar 
kelios gimnazijos, kuriose 
taip pat buvo siekiama lie
tuviškąjį jaunimą surusinti. 
Trokštantieji aukštojo moks_i 
lo turėjo važiuoti į Rusijos 
universitetus. Todėl nenuo-

Pasitraakdami iš Lietuvos, 1341 metais komunistai-jftsttg. žmonių Stabu, kad LietU\a nepri- 
nugalabijo. Vien tik vadinamoje Prdvieniškiu d&i^. Stovykloje klausomybės metUS pradėjo 
(netoli Kauno) nužudyta apie 5S» ten buvusį;!^- tlk “ kehaiS šlmUlS auk®-!

Redaktoriau,
šešiasdešimt metų "Ke

leivio kelionės jubiliejaus 
proga sveikiname Jus ir visą 
Redakcijos kolektyvą, lin- 

i kėdami taip, kaip iki šiol, ir 
ateityje visu atkaklumu ko
voti prieš mūsų tėvynės ir 

išdavėjus—Mask- 
' vos bernus—komunistus.

Pr. ir M. Lembertai
Santa Monica, Cal.

Gerbiamieji,
Kdangi "Keleiviui“ šiiis 

metais sukako 60 metų, bet 
jis yra pasiryžęs ir toliau 
mūsų pastogų lankyti kiek
vieną savaitę, tai sveikina
me visą jo štabą, linkėdami 
ilgiausių metų, ir pridedame 
$8.

Petras ir Kazė Žilinskai
Montrey Park, Cal.

"Keleivis“ per 60 metų 
be pertraukos skelbė laisvės, 
demokratijos ir teisingumo 
principus. Jis savo skaityto
jams davė daug šviesos.

Garbė jį sveikinti 60 me
tų sukakties proga ir linkėti 
jam keliauti, kol Amerikoje 
bus lietuvių.

"Keleivį“ skaitau nuo 
1908 m- ir skaitysiu, kol ga-

,)IZ i • • « d j i - • • . lesiu, kol ji§ eis tuo keliu,Keleivio“ Redakcijai į a<j|

Sveikinu visus "Keleivio“ i Kartu siunčiu ir penkinę 
60 metų sukakties proga. Maikio tėvui, kad galėtų 
"Keleivį“ skaitau 24 metus, makorkos nusipirkti ir ne- 
Siunčiu šiokią tokią dovaną, tingėtų tęsti pasikalbėjimus.

K. Klevickienė Ona ir Mikas Balčiūnai
Waukegan, III. Detroit, Mich.

ir
tarnautoju. Viršuje ta stovykla, apačioje dalis nužudytąją tevųną. ' -

miai supramoninintu miestu. 
"Liaudies ūkyje“ paskelb
tais duomenimis, 1965 m. 
pradžioje mieste gyveno 
57,7 tūkst. gyventojų. Pagal 
statistinius duomenis, 1960 
m. darbininkų ir tarnautojų 
skaičius siekė 17.5 tūkstan
čio. "Liaudies ūkio“ žinio
mis, 1946-1964 m- laikotar
piu į Panevėžio pramonę įsi
liejo daugiau kaip 7.5 tūkst. 
naujų darbininkų. Iki 1955 
m. atėjo dirbti į pramonę 
nemaža darbininkų iš kaimo 
vietovių ir iš kitur. Žurnalas 
pripažįsta, kad darbininkai 
plaukė ir iš vad. broliškųjų 
respublikų. Jų atstovai buvo 
ir mokytojais, nes jie paruo
šę naujų įmonių pagrindi
nius darbininkų kadrus. Da
bar Panevėžio darbininkų 
tarpe rasime daugelio tauty
bių atstovus.

Kiek tų svetimų darbinin
kų? Tai nutylima. Tenuro- 
dyta, kad pagal 1959 m. gy
ventoją surašymo duomenis, 
absoliučią gyventojų daugu
mą sudarė lietuviai, nes tais 
metais Panevėžyje lietuvių 
buvo 84.7 nuošimčio visų to 
miesto gyventojų.

tuosius mokslus baigusių 
žmonių ir su keliais šimtais 
studentų. O visoje šalyje
per 1923 m. surašinėjimą

sos Lietuvos mokyklose mo- tauto Didžiojo universiteto 
kėši 3cl,148 mokiniai ir jose auklėtinis.

' darbavosi 10,263 mokytojai 
j 1925 m. Lietuvos Universi- 

a~! tete ir kitnsp aulečfogi
čių. Atkreipkim dėmesį, kad 
ir sovietų valdomoje Biela- 
rusijoje dar 1926 m. suraši
nėjimo buvo rasta 59.3%. 
Tiek jų būta ir visoje Sovie
tų Rusijoje- Tad įdomu, 
kaip toks rusas tamsuolis ga
lėjo nešti Lietuvai kultūrą? 

O ką nuveikė nepriklau-

mokyklose jau studijavo 
2475 jaunuoliai ir jaunuo
lės. o 1939m. buvo 5986 
studentai ir dar keli šimtai 
studijavo užsienio aukšto
siose mokyklose.

O reikia turėti galvoje, 
kad Lietuvos nepriklauso
mybės metai buvo pradėti

somybės metais pati Lietu- į visa. ia nieko, be jokio isse- 
J 'nesmų laikų palikimo.

štai dėl ko sali '‘džiaugtis“ 
vergimo 25 metų sukaktį.

Tuo nenorime sakyti, kad 
dabartinis Lietuvos kultūri
nis gyvenimas yra visai nu
miręs. Suprantama, ten yra 
ir mokyklų, ir studentijos, ir 
meno kūrėjų. Tik. deja, visa 
tai palenkta Kremliaus ide
ologijai, visas kultūrinis gy
venimas pajungtas tiktai 
"komunistinės bažnyčios“ 
propagandai ir ir komunisti
nės sistemos popų ir archi- 
riejų šlovinimui bei milita- 
rizmo stiprinimui.

Nepriklausomybės laikais 
Lietuva pati vairavo savo 
visokeriopą pažangą lais
vai santykiavo su kitomis 
valstybėmis, o šiandien ji 
vėl tebėra tik darbšti ir al
kana Sovietų Rusijos tarnai
tė. Joe mokslininkai, meni
ninkai ar sportininkai tegali 
garsinti tik Rusijos vardą ir 
tiktai kūju ir piautuvu save 
atžymėti, išvykę į laisvų pa
saulio tautų bendruomenę.

Šiandien rusifikacijos po
litika vykdoma dar suktes- 
nėmis priemonėmis, negu 
carų laikais.

Šiandien laisvas žodis en
kavedisto dar kiečiau už
smaugtas, negu tai pajėgė 
caro žandarai.

Šiandien išžudyta lietuvių 
šimtus kartų daugiau, negu 
tai padarė visi muravjovai.

Ir Lietuvos kultūros ke
lias, vedęs Lietuvą į laisvę ir 
garbę, tiesęsis į Vakarų pa
saulį, šiandien suka tik į

nes
kraštas pirmojo didžiojo ka
ro buvo ir ūkiškai ir kultūri
niai visiškai nuniokotas. Va
dinasi. reikėjo visai naujai 
kurti universitetas, Žemės 
ūkio akademija, Pedagogi
nis institutas, Prekybos ins
titutas. konservatorija, aukš
toji meno mokykla, kūno 
kultūros rūmai ir tt. Toms 
mokykloms reikėjo paruošti 
dėstytojus, mokslo vadovė
lius, pastatyti namus, paga
minti mokymo priemones. 
Ir tas visas milžiniškas dar
bas buvo atliktas per 20 me
tų ! Visa tai belieka tik paly
ginti su 40 metų trukusiu 
spaudos draudimu ir jo pa
dariniais, kad akivaizdžiai 
paregėtume Rusijos "kultū
rinį įnašą“ Lietuvai.

Sovietų Sąjunga, okupuo
dama Lietuvą, rado ir mo
kyklas, ir mokytojus, ir me
no įstaigas, ir menininkus, ir 
jų sukurtas menines verty
bes, kuriomis dar ir šiandie 
ji giriasi- Štai okupuotos

va, be Rusijos "motinėlės“ 
pagalbos?

Jos kultūrinis gyvenimas 
tikrai neužginčijamais šuo
liais žengė pirmyn. Štai net 
komunistinės "Laisvės“ nr. 
34 iš Lietuvos koresponden
cijoje paskelbta, kad 1939 
m. gyventojų surašinėjimo 
metu beraščių terasta tiktai 
181.000. tai yra tik truputį 
daugiau negu 5'/o. Bet ir čia, 

i kaip jau bolševikams įpras- 
į ta, faktai yra suklastoti, nes

1939 m. Lietuvoje gyventojų 
surašinėjimo nebuvo. Tiktai
1940 m. Maskvai okupavus 

Lietuvos žmonės, minėdami jos pa- j Lietuvą, buvo surašinėjami
, neraštingieji, tikintis jų su- 

_ i rasti tiek daug. kad bus ga-
' , Įima tai panaudoti propa-

, gandai, niekinančiai nepri
klausomybės laikotarpį. Bet 
po surašinėjimo Kremlius 
atkando dantį, nes Lietuvo
je rastas neraštingų žmonių 
tik visai mažas nuošimtis, 
kurį sudarė dar senoji cari
nės okupacijos karta, o pa
čioje Sovietų Sąjungoje tuo

Lietuvos kultūros keliais
J. Vlks

Artėjant 25-riems Lietu-1 Rusijos imperialistinę sve
vos okupacijos metams į ga
lą, tos okupacijos rėmėjai

Kokiė "lietuviai“ džiaugiasi
vergijos sukaktimi

Lietuvos okupantas skel
bia, kad Lietuvos liaudis 
"džiaugsmingai“ rengiasi 
minėti Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą 25 metų
sukaktį. Toms iškilmėms'yra idėta korespondencija.

timų žemių grobstymo poli
tiką. tai kolonializmo sume-

stengiasi okupaciją pateisin-| timais nėra kaip smerkti bū
ti ir Įrodyti, kad susovietinta i vusios carinės Rusijos vai-i metu būta net 22% beras---  “--— - • V . - . . . _x_. I v,.dymo metų Lietuvoje. Žino-, 

ma, nepatogu garsiai ir vie-

rengti yra sukurta atskira 
"respublikinė komisija“, ku
rioje yra ir šitokie "lietu
viai*4 : B. Drocijev, B. Duba- 
sov, V. Meščerakov. B. Po- 
pov, D. Škrudnev, Z. Sver- 
diol ir panašūs- ____

Lietuva yra žydinčios kultū
ros kraštas. Tokiu pavadini
mu Lietuvos okupantų šąli-j šai carinės politikos ir girti, 
ninku "Laisvėje“ (nr. 34) Į Taigi nukalta apibendrinan

ti formulė: Lietuvos įjungi
mas i Rusijos sienas turėjęs 
progresyvinės reikšmės. Va
dinasi supraskite, kokia lai

Okupanto apinasriu pa
mauti komunizmo vergai 
nedrįsta prasitarti, kokį kul
tūros kraitį atstatyta Lietu
vos valstybė paveldėjo iš ca
rinės Rusijos. Kadangi bol
ševikai paveldėjo carinės

cių
Čia dar reikia prisiminti, 

kad 1940 m. Lietuva jau bu
vo netekusi Klaipėdos kraš
to, kur visi gyventojai iš se
no raštingi, ir tais metais at
gavusi Vilniaus sritį, iki tol 

_ . . valdytą Lenkijos, kur beraš-
mė ištiko Lietuvą, nes cari- j čių būta žymiai daugiau, ne-“ * * * Į *■ - * _ T ?-A - -nės Rusijos valdymo metų 
dėka bolševikinė Rusija turi 
kuo pasiteisinti: ji Lietuvos

gu betkurioje kitoje Lietu
vos dalyje.

1939-40 mokslo metais vi-

Lietuvos net mokslo akade- ’ niūrius Kremliaus vartus ir 
mijos prezidentas yra dar1 kruvinų komunistinių stabų 
nepriklausomybės laikų Vy- altorių.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
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Pasikalbėtianas
Maikio su Tęvi

— Maiki, mano dūšia vis- TITO BAUDŽIA UŽ TAI,
tiek džiaugi asi, kad mūsų SENIAU PATS SAKĖ 
jaunikliai turėjo tiek atvo- 
gos šitam žygiui.

Bet man, tėve, teko girdė
ti Baltimorės -lietuvių radijo 
valandą gegužės 23 d., kai 
pranešėjas kalbėjo apie de
monstraciją Washingtone. 
Jo žodžiais, ten buvo "ma
lonių ir nemalonių įvykių“. 
O nemaloniais dalykais ne
galinta džiaugtis, tėve.

Jugoslavijos diktato
rius Tito įsakė nubausti jau
ną rašytoją Michailovą už 
tai, kad tas apie Sovietų Są
jungą nepalankiai atsiliepė, 
pakartodamas Tito daug se
niau pasakytus žodžius.

Kada Tito buvo susipykęs 
su Maskva, jis kartkartėmis
apie ją taip pat yra nepalan- 1 1 • • . • ! •— O ką tu, Maiki, paša-' kiai atsiliepęs, 

kyturn tuose plakatuose? štai 1951 m & d

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Ei, Maik, kodėl tu man' ki, kad jie nuvažiavo su pre

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penimių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

PALIK ASARAS 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 Šėmo gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 206 psl., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

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

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES- 
TQ, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

Amerikos. Valstybių Organizacijos (OAS) kariuome
nės Domininkonų respublikoje vadas gen. Hugo Pe- 
nasco Alvim (dešinėje) sveikinasi su tos organizacijos 
generaliniu sekretorium dr. Jose Mora.

I

— Aš iškelėiau Lietuvos 
klausimą. Aš pasakyčiau 
taip: Vietnamo žmonės ne
prašo, kad Amerika gintų 
juos nuo komunistų, o lietu
viai šaukiasi pagalbos jau 
per 25 metus. Komunistai iš
žudė jų tūkstančius. Tad ko
dėl ginti Vietnamą, o ne 
Lietuvą?

— Jes. Maiki, komunistus 
reikėtų iš Lietuvos išpašol- 
vonyt. Gal tada galėtume 
kurį nors vyskupą pastatyti 
Lietuvos karaliumi. Ale tu 
žinai, kad Amerika neis už 
Lietuvą faituotis. Ji net Ku
bos negalėjo nuo komunistų 
apginti.

— Galėtų, tėve, jei tik no
rėtų-

— Ne, ne, Maiki! Aš, Jugoslavijos komunistų par- 
kaip generolas, geriau šį biz- djos šeštajame suvažiavime 
nį suprantu. Juk Maskva su- j Tk° šitaip sakė:

| pyktų. Galėtų kilti vaina. O' "Milionai sovietų piliečių 
mūsų Amerika nenori su [šnyksta mirties ir priver- 
Maskva pyktis. Prezidentas čiamojo darbo stovyklose, 
Džiansonas ketino šią vasa-1 milionams. ne rusų tautos 
rą važiuoti tenai į svečius, žmonių atimamos teisės, jie 
kad galėtų geriau su ruskiais Perkeliami į Sibiro taigas ir 
susifrentauti. Nu, tai kaip tu ten sunaikinami.“, 
gali reikalauti, kad jis vary- "Rusų veiksmai turėjo 
tų komunistus iš Lietuvos?, baisių padarinių ne rusų

— Teve, šituo žvilgsniu' tautoms. Kai kurios tų tau- 
Vietnamo karas Amerikai; tų buvo nepriklausomos 
yra daug pavojingesnis, nes 'valstyoės, ir jos visiškai iš-

Tito Bosnijos kaime Knezi- 
ce šitaip kalbėjo:

"Molotovas — vienas iš 
vadų tos valstybės, kurioje, 
visam pasauliui stebint, į- 
vykdyta daugybė nusikalti
mų, vadinamų genocidu. 
Kui- dabar Volgos vokiečių 
respublika? Ji — Sibiro tai
gose. Kur Krimo totorių res
publika? Kiu- yra šimtai 
tūkstančių Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos piliečių? Jie ne
egzistuoja — jie kiekvieną 
dieną gabenami į Sibirą... 

į Tai kas yra nusikaltėlis? 
| Kas vykdo genocidą? Kas 
naikina ištisas tautas ir vyk- 

Į do masines žudynes?“
O 1952 m. lapkričio 3 d

Giltinė šienauja JAV keliuose
A. Jenkins

JAV gatvėse ir keliuose barškinti, vieną tamsią nak-
kasdien žūstą 110 žmonių, 
per 3,000 kas mėnuo, o per

tį užpultų mūsų kraštą ir žū
tų tik 800 žmonių, kiek per

metus 48 .000. Tiek žuvo savaitę žūna keliuose? Tik-

dar nepasakei, ką tu Vašink- 
tone matei?

— Kad aš, tėve, VVashing
tone nebuvau.

— Nu,- tai kaip tas gali 
būti?

— Yra taip, kad nebuvau.
Tai ir viskas.

— Ne, Maiki. tai ne vis
kas. Juk aš paaukavau dole
rį tavo kelionei. Tai kur tas-i-i_ L«9uoierRs nueju, ;

— Tėvas nedavei man jo
kio dolerio.

— Daviau tavo kamaro- 
tams, tokiems kaip tu. Jie
sakėsi rengią didelį žygį į f šiasi karui Taiei navoius di-i vėl flirtuoja su Maskva, to-
V^nkton,, važiuosią v,- viąBendruo P-*’ « lUskv, kn-

dentas neketina iš Vietnamo

zidentu pasimatyti?
— Su prezidentu jie nesi

matė, tėve. Jo nei Washing- 
tone nebuvo.

— Nu, tai gal pasimatė su 
kitom asabom. Šiaip ar taip, 
tai vistiek bus kiek nors pa- 
žitko mūsų tautai.

— Aš, tėve, kitaip ma- 
’į nau.

pernai, o šiemet numatoma, 
kad žus per 50,000.

Pernai dėl eismo nelaimių 
sužeistų buvo daugiau ne 3 
mil. 888 tūkstančiai, o me
džiaginiai nuostoliai siekė 
bilionus dolerių.

Pnleiskim, kad Rusija ar 
Kinija užpultų Ameriką iš 
pasalų, kaip kad užpuolė ja
ponai antrojo pasaulinio ka
ro metu, Pearl Harbor pa
skandinę Amerikos laivyną, 
kur žuvo daugiau nei tūks
tantis karių.

nausia kiltų baisus triukš
mas, tikriausiai trečias pa
saulinis karas.

O kodėl nėra jokio pro
testo dėl savižudybių Ame
rikos keliuose, kur, kaip mi
nėta. per metus žūna 48,000, 
o sužeistų yra arti 4 milionų 
žmonių?

Kodėl neprotestuojama 
prieš automobilių pramoni 
ninkus, kad jie nieko nedaro 
tiems tūkstančiams nuo mir
ties, o milionams nuo sužei
dimo apsaugoti?

Kodėl nieko nedaro vy-|Kaip tada per visą kraštą
dėl to*karo Dvksta ant Ame°' trint°s nuo “^ės paviršiaus nusiaubė, taip ir dabar nu- riausybė šioje srityje? 1 SIDABRINĖS KAMANOS, 

K " tokiu žiauriu būdu, kokio 1 siaubtų didžiausias sumiši- Gražu, kad vyriausybė’ Kazio Bradūno eilėraščių
pavydėtų net pats Hitleris.“! mas. Atsipeikėjus pasipiltų skelbia karą skurdui. Mes; premijuotas rinkinys, 94 

Minėtas jugoslavų rašyto-i protestų banga, reikalavi-
jas Michailov nieko daugiau mai atkeršyti užpuolikams- 

Tada tas karštis ilgai tę-

rikos ne tiktai Maskva, bet 
.'u, tai išvirozyk, kaipi ir Kinija, ir šiaurės Vietna- 

1 mas, ir Kambodija, beveik
— Tėvas gal nežinai, kadi visi Azijos rytai. Pyksta net .

balandžio 11 d. Washingto- ir Europa. Siaurės Vietname nepasake. o tik tai ką jau kraštas, tinka
nebuvosuvaž iave Lietuviu I rusai jau stato raketų papė-l Pnes daugiau kaip dešimtį sesi, kol musų kraštas tinka
t k \7i-v y - . ' Amprikos orlaiviams i metų yra pasakęs pats Tito. mai pasiruošė atkeršyta irTarybos, Vliko. Lietuvos; dės AmenKos orlaiviams ų - bar kiti laika j----- ,L..
Laisvės Komiteto ir Lietu-i naikinti. Kinija taipgi ruo-J^t dabar kiti laiKai. lito

Ni
vu manai.

pagaliau atkeršijo su kau

si studentai ir kiti jaunuo
liai, tai reikia pinigų. Atsa- yos laisvinimo reikalus. Ir 
kiau, kad aš turiu dolerį, a- į štai, 15-tą gegužės dieną trauktis. _ 
le dortinas, tai gal nenore-, VVashingtone jau susirenka Taigi musų jaunuoliai ge , 
šit imti. sakau. Ale paėmė ir' visai kitokia grupė. Wa-Į rai ir padare kad surengė 
dar paklausė, ar neturiu i shingtonas gali padaryti iš; Vašinktone demonstraciją, 
daugiau tokių. Atidaviau • to tiktai tokią išvadą, kad jj Prezidentas. dabar žinos, 
jiems tą bumašką, ba misli-1 lietuv iuose nėra vienybės, kad lietuviai jo politiką re- 
nau, kad ir tu važiuosi su jų ■ kad mūsuose veikia kelios' mia. Tas gali mums išeiti ( 
klumpanija. Nu, tai paša- • priešingos grupės, tai su ku- Į naudą,.M alki Ai bečiu. 
kyk. kodėl nevažiavai? | riais iš jų vyriausybė turėtų! _ — Savo politikai . remti, 

— Nemačiau reikalo, tė-į skaitytis? Naudos iš to mes teve, prezidentas tun tuks- 
! negalim laukti; priešingai,ve.

— Bet Lietuvą reikia gel-1 greičiau nukentėsime.
tančius bombonešių, galin- 

, gą laivyną ir armiją. Mūsų
— O aš. Maiki, rokuoju.' parama jam nelabaijeika

gelbėt negalim, tai reikia kad lietuvių 
prašyti, kad Amerikos vai-i Vašinktone buvo nesiektas 
džia mums padėtų- Kaip aš ( pasirodymas.
suprantu, tai dėl to studen-j _ Bet toje demonstraci- V miestų “įgalioti,
tai ir važiavo pas prezidentą, joje lietuvių nesimatė, teve. Tai buvo į.eiiįau komedija. 
Džiansoną. į — Kodėl nesimatė? Juk

— Tėve, Lietuvos laisvi- j demonstravo lietuviai, ar
nimu rūpintis mes turim dvi! ne? ____
rimtas organizacijas, bū- _ Bet jų plakatuose ne-j matai 'kad šiandien mudu 
tent. Amerikos Lietuvių Ta- buvo pasakyta, kad demons- j prie tojko neprieisime. Tai-
rybą ir Vyriausią Lietuvos . truoja lietuviai. Tos de-ij<__gudbai!
Išlaisvinimo Komitetą. Ta-, monstracijos nuotrauka yra 
ryba yra Įgaliota kalbėti vi- ‘ įdėta "Tėvynėje“, ir tenai

bėt, Maiki. Mes patys jos iš- J — R , narama Botai reikia kad lietuvių demonstracija lmga. Be to, tą paiamą e
monstrantai rodė ne lietu
vių, bet Baltimorės. Newar- 
ko ir kitų miestų vardais, ne-

o ne rimtas darbas.
— Žinai ką, Maiki? Aš

pasakysiu tau gudbai, ba

sų Amerikos lietuvių organi
zacijų vardu, o Vlikas yra 
Lietuvos atstovų veiksnys.

galima išskaityti 5 plakatus 
su tokiais užrašais: "Kear- 
ny, N-J., suport LBJ Viet-

Washingtono vyriausybė ši-, nam Policy“. Tai reiškia 
gerai ži-j kad

— Lik sveikas, tėve- Ge
rai išsimiegok, gal tada susi 
kalbėsime.

tas organizacijas gerai zi-;kad Kearny miestas remia ____ ___
no: jos dažnai su ja pasima-Į prezidento politiką Vietna-j partijo$ remia revoliucinius 
to ir pasikalba Lietuvos rei- me. Antras plakatas skelbia, karuSt kuriuos jos vadina ii- 
kalais. Tai yra du vyriausi ( kad Detroitas užgina tą po- iai»vįnimo karais, bet kur 
lietuvių tautos autoritetai į litiką. Trečias sako. kad tįų ten tautas žiauriai
laisvajame pasaulyje. O kas. Waterbury užgiria. O vienas pavergia.
yra studentai ir kitos grupe-j sako: "Mr. Prezident, we ; 
lės. kurios gegužės 15 d? fellow your positive leader-j 
Washingtone demonstravo? , ghip“. Na, o kas tie ”we“? į 
Kas jas įgaliojo ir kam jos Ar galėjo pašalietis suprasti, 
atstovauja? Tai yra tik ne-, kad tie ”we“ yra lietuviai? 
rimtų žmonių noras pasiro
dyti ir pasigirti, kad. štai, ir 
mes’ ariam“ tautos dirvoje.
, Tai kas čia blogo, Mai- jo ar nenorėjo pasireikšti.

Visos 81 komunistinės

* « «

Garsusis nuotykių roma
nas Robinsonas Kruze buvo

Ūkuojančio burną ir nubau
dė jį 10 mėnesių kalėjimo.

BUVO IR TOKIŲ 
KEISTUOLIŲ

Norfolko (Anglijoj) šeš
tasis kunigaikštis (1748- 
1815) nesiprausdavo. Tar
nai laukdavo, kol jis visai 
nusigerdavo, ir tada jį nu- 
prausdavo.

Somerset (Anglijoje) šeš
tasis kunigaikštis savo duk
terį Charlotte nubaudė 20, 
000 svarų sterlingų už tai. 
kad ji drįso jo akyse atsi
sėsti. nors jis tuo metu ir 
miegojo.

Kai jo antroji žmona žaiz- 
dama jam plekštelėjo savo 
vėduokle, jis pasakė: "Po
nia. mano pirmoji žmona 
buvo Percy, ji niekada ne
leido sau taip laisvai elgtis“

SKAUTŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

Birželio 26-27 dienomis 
Worcesteryje, Mass.. įvyks
ta jubiliejinė, dešimtoji, At
lanto rajono skautų-skaučių 
sporto šventė. Visas rytinio 
pakraščio skautiškasis jau
nimas kviečiamas šioje 
šventėje dalyvauti. Sporto 
šventės taisykles ir visas ki
tas reikiamas informacijas 
galima gauti pas atskirų vie
tovių vienetų vadovus arba 
pas šventės organizatorių 
"Nevėžio“ tunto tuntininką 
s. fil. Petrą Molį, 72 Tops-

pu: Japonija neteko virš mi
liono galvų, imperatorius ta
po paprastas mirtingasis.

Taigi ka§ būtų, jei Rusi
jos ar Kinijos imperialistai, 
kurie taip mėgsta ginklais

tam pritariam ir tokį žygį: 
remiam, bet kodėl ji nepa-‘ 
stoja kelio sivižudybėms ke
liuose. kuriuose žūna dau
giau žmonių negu nuo skur
do?

Kodėl darbo unijos tuo 
reikalu tyli? Gal sakysime, 
kad tai ne jų dalykas? Ne. 
tai visų piliečių reikalas, ir 
visi turi šaukti: gana tų žu
dynių keliuose!

Štai, tėve, kodėl aš sakau, pirmasis veikalas, kuris da<
kad lietuvių toje demonstra- limis buvo spausdinamai ----------------- .
cijoje nesimatė. Jie nemokė- laikrašty nuo 1719 m. spalio field Circle, Shrerwsbury, adre<!U 
io ar nenorėjo Dasireikšti. 7 d. iki 1720 m. spalio 17 d. Mass.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOb 
LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS
Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro,

2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psL kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
lūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai w ~ $6.00 " $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.8t
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll1/*) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis, 1507 So. 51 th Avė., Cicero 50. III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9. Mich.
A. Šemeta. 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio. 
J. Novog. 87 Wi»dermere Avė Toronto 3. Ont.. Canada. 
VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 

K. Bielinis, 29 West 57th SU lOth fl., New York, N. Y,

psl., kaičia $2.

AUKftS TAithč sų^sio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KATRYNA, Sally Salmi- 
len, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $6.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry- 
(nos Grigaitytės eilėraščiai, 

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

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
pst kaina...............$1.00

'RASTAI — STRAIPSNIAI,
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje:
Se. Boeton 27, Maaa. 

$38 C. Broadvray,
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MARIUS KATILIŠKIS

• «bm'MBraam .tau.)>««».-’-

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).

(Tęsinys)

Ji dar nebuvo visko pasakiusi, žmona parvažiavo 
naujausiu Mercury. Steponas nusikeikė kaip reikiant, taip 
kaip keikiasi žmogus ne iš pykčio, bet neberasdamas kito
kio būdo savo nuostabai ir pasitenkinimui išreikšti. Juk 
jo naujosios rezidencijos dviejų mašinų garaže, šalia nuo
stabaus Buicko. tykiai Įčiuožė lygiai nuostabus Mercury.
Ir buvo panašu j jaunavedžių lovą, kui- šalia vienas kito 
sugula du jauni, nors skirtingi, bet lygiai verti vienas kito 
kūnai. Ką jis pasakė, kiekvienas santūriausias ir šventasis j 
būtų pasakęs. Net ir kiaulė pro kiaulę praeidama turi su- , 
kriuksėti. Jis pagyrė žmonos skoni, tik pasiteiravo, kodėl, 
būtent, Mercury?

— Paprasčiausiai, kad mano dabartinis viršininkas 
yra Mercury ir Lincoln stambios pardavyklos dalininkas.
Tą mašinėlę aš gavau visu tūkstančiu pigiau. Aš galėjau 
imti ir Lincolną tom pačiom sąlygom, bet man Mercury 
linijos geriau patinka. Ir. be to, manau, kad mūsų garažui 
užteks.

Steponas pajuto visą skruzdėlių armiją, pražygiuo
jančią savo nugara, lyg būtų piemenytės metais nudribęs 
iš lazdyno ir pataikęs vidurin nuožmiausio skruzdėlyno.
Jis suvokė, kad bus praradęs pirmaujančio pozicijas ir tą 
bus pastebėjęs kiek pavėluotai. Juk nebežinia, ką ji rytoj 
pasakys...

Ji dar nebuvo kaip sykis visko pasakiusi. Steponas i 
tik neaiškiai grabinėjosi posūkiuose, kopdamas pasiseki- i 
mų viršūnėm Kaimiečio vaikui reikėjo pasitempti, kad iš
laikytų pusiausvyrą.

Žmona rūkė cigaretų kamščio imitacijos kandikliu į 
ir apsimetė labai užsiėmusi nagų priežiūra- Įvairūs graži
nimo Įnagiai švitėdami bėginėjo jos piištais. Ir iš groja-' 
mosios dėžės, kainavusios apie tūkstantinę, sunkėsi viso
kios melodijos. Ji perdėliojo plokšteles i naują ir dideli 
krūvj ilgam grojimui.

— Kaip tau patinka Belafonte? — paklausė visai : 
netikėtai.

— Kas? Belafonte? Kad aš jo visai nepažįstų. Ar tai 
tavo naujas draugas iš tavosios kosmetikos Įmonės?

— Ne. Ir aš jo nesu gyvo mačiusi. Jo balsą mes girdi
me dabar iš plokštelės.

— O, o, tai tu apie tą negrą dainininką?
— Taip.
— Tu žinai, brangute, kad man negrai nepatinka,— situokė. 

atvėpdamas apatinę lūpą, susiraukė Steponas, lyg jam 
būtų pasiūlę acto su tulžim.

! — O, tiesa! Tau jie labai nepatinka. 1
Vingilis suklusi ir instinkto vedamas pašiaušė šerius, 

kaip rinktinis miško šernas. Jo sveika prigimtis skatino 
saugotis provokacijos. Ko gi čia tas negras Belafonte. ar i 
kad jis bėgo nuo negrų antplūdžio ir savo namą pardavė ! 
negrui?

Žmona dilino nagą ir neispėjamai šypsojosi. Jau tie I 
jos nagai, tokie ilgi ir smailai nugaląsti, kartais raudoni, i 
o kartais net nejauku. Taipogis jos kietai sučiauptų lūpų į 
šypsena... Bet staiga ji pravėrė gražią ir preciziškai dažytą j 
burną, nušvisdama dviem eilėm baltų dantų, it sniego ; 
gniūžtimi. j

— Aš tik užsiminiau apie Belafontę. ir tu nusigandai

Ben. Rutkunas

LAISVES VIZIJA

Saulės apsemtas ir miškas, ir upė, 
žydintis šlaitas, kalnai; 
širdį paliegusią budina, supa 
vėjas vasariais sapnais.
Ranką ištiesi — žydrynę pasieksi, 
nusišypsosi giedriai:
tyrojo džiaugsmo nesenkančios versmės
liejas gyvybės taurėj---------
Lyg peteliškės, laisve apsvaigę, 
skraido vienplaukiai vaikai; 
girliandomis rutulį žemės apjuosę, 
buriasi minios pulkais.
Giesmės arais per pasaulį skardena, 
žadina amžių vergus:
skleidžiasi rankos, grandinių nugraužtos — 
keliasi laisvas žmogus!

JUOKAI

Atiduoda viską, bet tiktai 
ne vistą.-.

Teises patarimai

Klausimas

Kas liečia Tamstos išlai
kymą (aJimony) — Tams
tos pasirašyta sutartis (ag-

Advcfcatė M. šveikauskienė sutiko atsa-: reeme«t) .nustato, ką 1 ams- 
. .. ... .. . .......2. ta sutinki paimti vietoj a-

limonv“. ir jei ši sutartis ne
buvo įtraukta Į paties ”di- 

informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- VOfce decree« teksta> §is rej. 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje., kala& yra baigtas 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:

kyti j Keleivio skaitytojų kbusimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
S llelgrade Avė.. Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

Prieš 8 metus aš išsisky
riau su savo vyru. Yra du 
vaikai: berniukas, kuriam 
dabar sukako 17 metų. ir 
mergaitė — 13 metų am
žiaus. Prieš skyrybas mūsų 
advokatai surašė toki raš
tą—susitarimą, pagal kurį 
mes su vyru pasiskirstėme 
baldus ir kitus dalykus taip, 
kaip pav., banko taupomąją;

Tačiaa vaikų išlaikymo 
reikalas yra visai skirtin
gas. Jei ir sutartis nebuvo 
"Įtraukta“ Į decree, 1 amsta, 
pasikeitus sąlygoms, turi tei
sę kreiptis j tą pati teismą ir 
prašyti pakeisti teismo "de
cree“, arba tiksliau pasa-

. . kius, tą "decree“ dali, kuri
sąlygomis skirtis. Sako, n^- ’ječia vaikų išlaikymą. Tas 
išleisk pinigų advokatui, tu- ”decree«5 kiek jis liečia vai
pėsi išlaidų ir garantuotai kų islaikvmą> vįsuomet gali 
nieko nelaimėsi. Gal Tams- būti pakeistas (modified). 
ta būsi tokia geia man pa- yyras jr žmona negali savo 
tarti, kas man daryti. | susjtarimu "atimti“ iš teis-

Išsiskyrusi žmona mo šios funkcijos. Teismas 
ir motina visuomet gali nustatyti vai

kų išlaikymui reikalangą su
mą. žinoma, atsižvelgiant Į 
tėvo pajamas, i motinos pa
jamas. i abiejų turimas kitas

Mass.

Atsakymas

sąskaitą ir pan., pasidalino-j Aš mileidžiu, kad Tams- prievolę^ai^Tjo

Į Rytų Vokietijos komu- ™ už vaikTK kitus vaikus ir pan., ir į rei-
nistų partijos Įstaigą ateina ?-i , . ,U.- - VL ment- Tai via sutartis dėl ka!ln?as sumas vaikams įs-
jaunuolis ir prašo įrašyti jį! kiekiienam P» !»■ nasida’inimo žmonos la’kyti ir išauklėti (educa-
į partiją. Sekretorius prade- do!en< Per s?vait?- .T?1-! £,’Vmnlaltaom->T vai- te»- šis ,eikalas "^kuomet 

-------------- ’> įvyko pnes slaik>™0 <a“n,ony> ir \a „už(|anlasn vaik „e.kaip minėjau, 
metus.da su juo kalbėti apie parti

jos nario pareigas.
—Jei partija pareikalaus__________  ____ _____

atiduoti namus, ar atiduo-J ras apsivedė ir tun tns vai- ”collusion“ ir Įstatymų 
si?—klausia sekretorius. ! kus su antra žmona. Aš ne-! draudžiama. Aš stengsiuosi 

ištekėjau, nors turėjau daug
progų.—vaikų auklėjimas 
yra rnan svarbiausias dar- 

j bas- Mano vyras turi savo1 
• labai gerą bizni ir per pa- į 
Į skutinius metus uždirbo! 
daug pinigo. Aš kreipiausi i 
jį, prašydama jį mokėti 

—O jei partija pareika-* šiek tiek daugiau vaikų iš- 
laus atiduoti vištą, ar ati-' laikymui. Jis sako, kad ne-

Q 1 1 YTZiC fllVl QQl7Z\ tava <3CIUOS1 f • IUI I oavu vi IS V<XI-
‘ kus. O mano vaikai ar ne—r»e. ne, neatiduosiu,— 

skubiai atsakė jaunuolis.

—Atiduosiu.— neabejo
damas atsako jaunuolis.

—O arklį ar atiduosi?
— Atiduosiu.
—Ar ir karvę atiduosi? 
—Taip.

jkų išlaikymo (child’s su-
Mnms buvo duotos skyty-! P"”’; Del pačių ’kyiybų su- elementas? ir tei

^s\Nu!°.‘O- 1.aiko “a?° 'T, 'T Sutvm mas JUO vadovaujasi.

jo; Berniukas dabar turi ei- 
1 ti Į kolegiją, o iš ko aš galiu 

—Kodėl?—nustebęs klau- mokėti? Aš turiu šiokį tokį 
šia sekretorius. ' darbą, bet mano alga reika-

—Nes vištą aš turiu,—at- knga namams išlaikyti, neri 
sakė jaunuolis. užteks 30 dolerių per savai-

. . tę kurui, maistui, telefonui,
v. . . . i, Aišku, namus, arklj ir drabužiams ir kitiems reika-
Viršuje Marina Os.aid prez. karvejam buvo lengva pa- lingiems dalykams? Vaikai 
Kennedy nužudytojo našle, apa žadėti atiduoti, nes jis tų tur- nebemaži. jų išlaidos didė- 
tioje jos - kenneth Horter, tų jau netwėjo, nes visa tai ja. 0 ne mažgja. Juk už ko- 
sn kuriuo JI Šiomis dienomis su- buvo partija atėmusi, bet legiją reik-ia mokėti labai

nuosavą vištą dar turėjo.

Kas daryti, kad širdies 
smūgių išvengtume

NAUDINGI GARSIOJO DR. WHITE PATARIMAI 
VISIEMS 

(Tęsinys)

Širdies ligos pasiekė 

epidemijos skaičių

Patarčiau Tamstai nuei-
Tamstai atsakyti trumpai ir ti pas advokatą ir šiuo rei- 
suprantamai. ! kalu tiksliai pasiinfoi muoti.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

SSL LAISVO? LIETUVOS. Lieti 
▼os soc takiem-A ra’u rašt*’ d<-I h«i 
šov:ku okupacijos ir tero»o Lieti, 
▼oje. Kaina.......................... 25 Cnt

tVTIrOSNTS 1 PR*Em. K. 2utro » 
domū® atsiminimai, m n*l k*! 
na ....... 3o Oft

DIENOJANT. •'k-nyrneškų karaliau- 
sūnaus Kipro Bielinio Mor-.o® n t® 
minimai. 464 pal.. kaina $F r®

1908 METAI. Kinm B-eln,!o arsimi 
nrrou antroji dalis. 59? otislsni*' 
Kama 3č.0š

didelius pinigus.
Mano buvęs vyras sako.

i kad aš nieko dabar daugiau 
iš jo negausiu, nes aš pasira- 

; šiau sutarti prieš skyrybas, į 
kad sutinku ten surašytomis

i_____________

i
giausia nuveikti savo visuo-i 
menės labui.

, Nebėra abejonių, kad ko- ../P0™!?11’0!
Visai be reikalo. Man jo dainelės patinka, kaip tau nepa- ronarinės širdies ligos Jung-■ į™in?° P-':
♦:„i,„ :..i, ~—«. - o __ L-- „ , , , - ° - rodė, kad artenoskleroze,»tinka. Bet taip juk visuomet buvo, ar ne? Aš tau norėjau ! tinėse Valstybėse yra pasie-i , - ... . .. ;
pranešti gerą naujieną, kad aš laukiuos kūdikio... kusios epideminių skaičių, į di?° i

— Ar tu tikrai, ar iš manęs tyčiojies? — pašoko visu < - -i .1 -
ūgiu Steponas.

— Tikrai.
Tada jis puolė, kaip nutrenktas griausmo iš debesų, 

ir klūpodamas apkabino jos kojas. Pakabūs elektriko pirš
tai, seniai atpratę nuo švelnių prisilietimų, grubiai ir ne-

kur jos šiuo metu yra atsa- dles ataka ,Pr?sld?da dar j 
Ringis už daugiau kaip 50 Jaunam,e araz'’JJ?-,ne 20 
nuošimčiu visu mirimų Be1 "^>laukus. Tokio re.sk.-j 

* z nio nėra kitose pasaulio da- ,
lyse, pav. Afrikoje ir pieti-Įabejo, daugelis tokių, kurie

senovėje būtų mirę dar bū- .
darni vaikai nuo užkrėtimų JaP°n'Joje. Tai reiškia,,
. i - j , kad mes savo vaikus augi-,

vykusiai slidinėjo geru nailonu aptrauktomis blauzdomis.!’r ! name ne taip kaip reikia.!
Tą akimirką jis užmiršo, kad tos kojos yra jo žmonos )dies j- Ret dėJ dabartjnj0 Kai kūne manome, kad juos : 
kojos, kurias kažkada yra glamonėjęs visai kitaip. Bady- auįšt0 mirim nuojymčio ' Penlau« Peršeriąme ir apla-! VH>in
damasis praplikusia kakta, jis unkštė ir mykė žodžius, ku-. kaltinti ilgą žmogaus amžių ma‘ .s.u.. ry»la?mls ls_ j
rinn<5 tilc iš Karine tooralpini <5iinrn«ti • Vnln imtimis) leidžiame jijiem pa-riuos tik iš bėdos tegalėjai suprasti:

— O Jėzau, o Marija, Dievo Motina švenčiausia!.. | tada romėnai kaltino Dievo 
Tai mes jau dabar nebe vieni... Jau mes laukiamės kūdi- rūstybę. Yra tiesa, kad vis' žinoma, daug kas galės Į- 

didėjantis jaunų žmonių rodyti, kad perdidelis per
skaičius yra staiga mirties šėrimas ir lepinimas pasitu- 
pakeitamas dar jiems nesu- rinčios šeimos vaiko gali bū- 
laukus40metų amžiaus (jų ti mažiau pavojingas, negu. «• ▼ 1 X • IjĮ-rn 1 - *

kėlio... Nu. ar aš nesakiau, kad imsime vieną dieną ir susi
lauksim?.. Ar nesakiau, kad pasistengsiu?-.

— Sakei, atsimenu. — žmona neprieštaravo.
— Ir mano žodis tapo kūnu. — daužėsi kumščiu krū

tinę vyras. ' '
— Tapo, — sutiko ji. nepaliaudama šypsotis.

(Bus daugiau).

.būtų tiek pat nerealu, kaip, "."““"f.' ^1"'.
___ aLi n;.„k'sidaryti silpnais fiziškai.

tarpe ir didelis gydytojų neprivalgymas ir aplamai
skaičius), tuo metu, kai jie 

j labiausiai yra reikalingi sa- 
Įvo šeimoms ir ruošiasi dau-

neturtas didžiojoje pasaulio
dalyje.

(Bus daugiau).

DAINOS AMERIKOJE 
eurifiko ir snr«idairs.vo J«r»? Ra 
lya. 472 dainom «u rauk-m?-. Ant? 

Hžkai dnota? kiekvieno- daino- 
tariny*, todėl tinka dovanoti ’• 
Hetnviėkai nekalbantiems. iri«t» 
t28 pus’., kaina ..................... $5**’

SOCIALIZMAS FR RELIGIJA Pr 
rasė E. Varderv-lde. vertė Vaed« 
na*. Kaina............................25 Cnt

MART.FOROT’GH'S LITHUANIAN 
8ELF-TAUGITT M Inkienė. r* 
ras vadovėlis lietnvįų kalbos mo
kytis anriikkai kalbančiam. 141 

kaina ............................ SI 25

Malone.
diplomą

pirmoji negrė, 
Alabarnos uni-

versitete.
gavus*

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios m- 
sp rašytojos nirnoio ksio nėr 
Amerikoje paraAvti vaiz<!eiia; • 
rašytojos paveikto. I?8 piis'anis 
kaina ................................. 50 C*

TAVO KELIAS I SOCTAI.TZM/ 
Parašė T-eonas BI omas. Trumpa 
sociaiizmo aiikin’tiinas. Kaira 25 »

JUOZAS STALINAS, arba kai 
Kaukazo išponis buvo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Co*

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sn daugybe paveikslų, gemtiue 
popieriuje. Kaina.................... S8.ov

TIKRA TEISYRK APIE SOVIETV 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug inf irmacijų, 9* psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

i

Dauguma gyvulių moka 
plaukti, bet ne kupranuga
ris: ji», patekęs į gilų van
denį, skęsta.

* « *
Japonijoje visus vaikus 

moko rąžyti dėžinė ir kairią
ja rankomis.

ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
neniau.iių laikų iki Lietuvo* ne 
prikiauw.?nybė* galo 1796 metai r 
Parašė JoTias Kary*. da:i|?yl>ė pa 
veikslų. 396 pal., gera* poni^rrui 
kaina ..........  SiO.tK

ALTORIŲ SESCLf. V. Putino-My
kolaičio romanai trijose daiyre 
Viso* trys dalys jrištos j v«eną 
Aut-irius. pat* buvęs kuniera-, ap 
rašo, kaip kunipa* Va.-aris išsiza 
dėio kunigystė* dėl moterystė* 
knygA, kieti viršai. 031 puslapis 
Kaina .................................... S8.60

NEMUNO SCNOS. Andriau- Valako romano antroji aa;iš. F59 
laniai. Kama ........... ................. tane

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJ f. 
vaizdi šio kra-t> li-tu.ij istorija, 
g-an-iai iliustruota, narasė St. M*- 
rhelsonas, virš 5<X) nusiautu. Kat-

EMl’NO SfINfTS anar-aii.- Va'iM-- 
ko -omą i a- iš 1935 metu Sjvaltr? 
iop ūkininkų -ukil-mo o—e* St—* 
tono® diktatūra Tarnas da i- '.š* 
psl. Kaina................................ » na

lETUkz ate.r-nv r.»ir»>
•artai vaizdžiai I) )«k>m>ai pa:asy« 
atsiminimai, kaip Lietuva nrleat 
•® miei-o. -sTiuiis’a levai,a K)*a- 
viena prer». trražia:.- .ietai? vir

šeliai*, ’jiu-iniota, 416 puslapiu, 
dld-lm formato Kama S5 M

na kietais viršais $5.00. mink-tals 
viršai® ........................................... un#

MrCIAI OEMOKRATI-IA IR BOL
ŠEVIZMAS. Papai Kautskj. naa- 
jausiomis žiniomis papildyta tne 
klausimu knygute. Kaina.. 25 C.ne

iA.-AULIO LiETU’-Iv ŽINYNAS 
paruošė Antceta? Simutis, oaugy- 
oė žinių lietuvių ir ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ 36.50

'u ETŲ vos socialdemokratų
PARTIJOS PP.OGRAMiNfiS GAL 
RES, S2 pal., kaina......... 26 Cnt.

LIETUVIŲ KALROS GRAMATIKA, 
raraėe Ur. D. mus. muukiutą 
Amerikos lietuviam::, 144 pusią- 
pių. Kaina ............................ 31.00

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRa 
NEŠIMAS, arba kodėl mu-uote no
rą vienybės., 80 psl., kair.a .. 3i.u4

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoettio 
Istorinis romanas iš žemaičių krik- 
4to laikų, kieti apdarai .... ėd.oO

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie uči sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 jvairių lietu, 
viškų rr kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.................. 31.2*

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną®. Karys, la
bai dau? paveikslų, 255 (tėra 
popiera. Kaina ........................ 35.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. & 
Kriaučiūno atiminimai iš lietu- 
vos ir i* Amerikos lietuviu s-vve- 
nlmo. 178 psl., kaina ........... 32.03

SOCIALIZMO TFX)R!JA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka lr kodėl ji dar
keisis. Kaina 23 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausiniams su
prasti. Kaina ..........................

Ufaakymua ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

<30 B. Broudway
KELEIVIS 

----- ------Se. Mass. j

« i i



Nr. 23,1965 m. birželio 9 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintai

LITUANISTINĖ M-KLA šiuos mokslo metus be sko- Tai jau penktas mokyklų | tas So. Bostono Lietuvių Pil.
lų. I gaišias Bostone per paskuti-1 Dr-jos III aukšto salėje.

Į pabaigtuves prisirinko niuosius 18 mėnesių ir tre- 
i t-raeita s^sLauinm nusio- pilnutėlė parapijos salė vai- čias per paskutinę savaitę.
1 no Lituanistinė mokykla ; kM ir kurie su dėmesiu į Mėginimų padegti buvo 
I baigė 15-sius mokslo metus, j sekė_ vis4 programą. Arti-; dar keli, bet policija juos 
1 Tokį palyginamai ilgą laiko- j Pjlnė buvo ir bažnyčia, ko- laiku pastebėjo, 
tarpį ją išlaikė gyva tėvų,' ri°je pamaldas
priaugančiojo jaunimo ir laikė 
mokytojų lietuviškoji dvasia 
ir nuoširdi visuomenės para
ma. Be to, tai gražus nuopel
nas ir prel. Pr. Virmauskio, 
kuris duoda mokyklai pa
talpas ir žemaitišku atsparu
mu išsilaiko prieš visokias 
lietuviškumą slopinančias į- 
takas.

Reikia pažymėti, kad 
JAV vra tik trys lituanisti->

Mirė A. Kasima vičius
Gegužės 29 d. mirė 73 m. 

amžiaus Aleksandras Rasi- 
mavičius (Ross), gyvenęs 
So. Bostone. Palaidotas N.
Kalvarijos kapinėse, daly
vaujant arti 200 žmonių.

Kadangi velionis buvo'
gu "oficialiose“ programo-J karo veteranas ir Amerikos Į šventės minėjimas So. Bos- 

legiono Stepono Dariaus tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa-

BAIGĖ 15-SIUS METUS

Praeitą šeštadienį Bosto-

mokiniams
ir pamokslą pasakė PARENGiMų KALENDORIUS 

kun. A. Klimas.
Birželi^ 20 d. Laisvės

Vandalai degina mokyklas Varpo gegužinė Romuvos 
Sekmadienį dienos metu, parke Broektone.

sudegė Norcross vardo mo
kykla So. Bostone D. gatvė- 

; je. Ryšium su gaisru suimti 
3 jaunuoliai. Sakoma, kad Liepos 25 d. Bernice Clai

re Farm sodyboje North

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

WASHINGTON, D.C.

Mirė pulk. K Grinius

Gegužės 29 d. širdies 
smūgis nutraukė pulk. Ka
zio Griniaus gyvybę. Velio
nis buvo gimęs 1899 m. rug
sėjo 8 d. Pilviškiuose. Jis 
buvo baigęs karo mokyklą 
Prancūzijoje ir karo akade-

jie pi įsipažinę mokyklą pa- £aSįOn Lietuvių Darbininkų Į miją Belgijoje, Lietuvos ka
degę. Dr-jos gegužinė.

Ralph Gianelli, 68 m. amž., automobiliu važiuoda mas Bostono šiaurės pakrašty, posūkyje trenkė nės mokyklos, kuriose išei-' 
j hidrantą ir elektros stulpą. Stulpas krisdamas užmušė 9 mėty mergaitę Geraldine Cautillo iš į namas lituanistikos dalykų
Revere, Mass.

VIETINES ŽINIOS I* Vaay liūno mokinių 
koncertai

______ Izidorius Vasy liūnas dės-Kaip ruošiamasi laisvės matyti ir girdėti kun. Balt-
kovu 25 metų_________ ... , . . .

, ! cios padėt} dabartinėje Lie-
Sukanka 25 metai, kai tuvoje.

Sovietų Sąjunga užėmė Lie-1 Dar, atrodo. bus gauta 
tuvą. Komunistams tai "iš- proga prabilti ir kitose sto- 
laisvinimo“ šventė, o mums
Lietuvos pavergimo sukak
tis, įpareigojanti mus dar la
biau sustiprinti savo kovos 
ryžtą, padvigubinti pastan
gas Lietuvos laisvei atgauti, 
pagarsinti mūsų protesto 
balsą taip, kad jį išgirstų vi
sas laisvasis pasaulis.

tyse.
Painformuota Bostono di

džioji spauda ir gauta paža
dėjimų, kad liūdnoji sukak
tis bus ir jos skiltyse tinka
mai paminėta.

Šitaip "patriotas“ elgiasi

Tai daroma visur, kur tik . T.urime B08?0"* ,žm0^- 
laisvėje dar yra lietuvių, j ku.ns savomis pneraone- 
myiinėių savo tėvynę ir josi m,8>.neJ,az"yc;j>Je, kas sek- 
sielvartu gyvenančių. ' maa,en» 83,10 Pamokslus

Neatsilieka nuo jų ir Bos
tono lietuviai, kartu su es
tais ir latviais sudarę tam 
reikalui komitetą. Jo atsi
šaukimą skaitysite kitoje šio 
laikraščio vietoje. Jame yra 
kviečiama birželio 13 d. 10 
vai. ryto į pamaldas Šv. Pet-

kitus mokydamas doros, pa
triotizmo ir dievobaimingu
mo. šitas "patriotas“ jau ke
lintą sekmadienį kviečia bir
želio 13 d. vykti iš Bostono 
"grynu oru pakvėpuoti“, nes

pilnas gimnazijos kursas: 
tai Chicagoje, Clevelande ir 
Bostone. Paskiruose sky
riuose ir klasėse Bostone iš
einami lituanistiniai daly
kai net gerokai plačiau, ne- •

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

Rugsėjo 12 d. Tautos

vai. vak. toje mokykloje (32 
Rutland St.) bus I. Vasyliū- 
no pažangesniųjų mokinių 
(kamerinio orkestro) kon
certas. o šeštadienį, birželio 
12 d. 3 vai. popiet I. Vasy- 
liūno klasės mokinių kon
certas.

Pamaldos evangelikams

Galima pasidžiaugti, kad 
šiemet Bostono lituanistinę 
mokyklą lankė 111 mokinių. 
Tokiai kolonijai tai nema
žas skaičius, nors visada jis 
galėtų būti ir didesnis, jeigu

Posto narys ir vienas jo stei- Įėję. Rengia L. Bendrijome- 
gėjų, tai postas pasistengė nė.
suteikti jam paskutinę pa-j Spalio 3 d. Balfo banke- 
garbą karinėmis apeigomis, ■■ ■ ■■■■■ —
kurioms gražiai vadovavo
posto vadas Stasys Virbic-;

visi tėvai visus savo vaikus: kas-
Velionis paliko liūdinčią! 

žmoną Mariją, sūnus Algir
į ją leistų-

Pereitais metais pirmame 
skyriuje buvo 20 mokinių, o dą ir Normaną, dukterį lie
tai teikia gerų vilčių ateičiai, i ną Prusik ir seserį Juliją 

Sekmadienį, birželio 13 d.'Iš ketvirtosios į penktąją Mastauskienę. gyv. Fayette

riuomenėje pakilo iki pulki
ninko laipsnio. Kai Lietuvą 
užplūdo bolševikai, jis buvo 
Lietuvos karo atstovas Ber
lyne. Iš ten 1941 m. atvyko 
į JAV. Nuo 1951 m. velio
nis dirbo Amerikos Balse, 
paskutiniuoju metu buvo jo 
rusų skyriaus redaktorium- 
Jis bendradarbiavo ir nepri
klausomos Lietuvos spaudo
je, o taip pat ir atvykęs į 
JAV.

Paliko liūdintys žmona 
Gražina ir sūnus Algis.

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE (’OD-OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

klasę keliamuosius egzami
nus išlaikė penki: Vytautas

City, Pa.
Velionis buvo gimęs Mu- 

želėnų kaime. Alytaus para- 
pijoješ Dar Lietuvoje būda
mas, jis išmoko siuvėjo a- 
mato, todėl ir 1912 m. atvy- 

Baigiamuosius egzamiuskęs Į Ameriką nuėjo į siu- 
Kapočiai grižo išlaikė taip pat penki jau- j vykią ir ten dirbo iki gilios

Praeitame numerv buvo ’ šuoliai: Laima Antanavi-' senatvės, veikliai daly vau-į (A*ras uv,.s’“s *?a,s as’ ....
rraeitame numery DUVO r:__  ___________ 1 • Visa tai suteiks Jums (ikrą poilsį ir sustiprins sveikatą,

pranešta apie didelę eismo ^lUte. AnanUg Eiva, oauuins, aamas unijoje. todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleiti savo atostogas
Girnius, Jurgis Lendraitis ir j Velionis seniau dalyvavo

2:30 vai. popiet First Luthe 
ran Church. 129 Berkeley
St. bus Bostone ir jo apylin- Adomkaitis, Regina Baikai-

87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

kėje gyvenantiem lietuviam 
evangelikam pamaldos, ku
rias laikys kun. H. Dumpys.

tė, Nijolė Baškvtė, Dalia Ja- 
saitytė ir Biiutė Račkaus
kaitė.

• V ila Audronė yra apsupta didelio pušų. beržu ir kitą dekora
tyvinių medžiu parko. Daug vietos poilsiui ir žaiginiams.

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

pėsčiom).

,. • v- - - nelaimę, kuri ištiko L. Enci- _ „ ... . .4_ „ . ,. . . , .. -i-v
tai naudinga jo bizniui. O klopedijos leidėja J Kapo- Dalla Žukaite. Geriau- j įvairiose draugijose ir kiek
tą pačią dieną pabaltiečių x:u ,-o žmona rašvtoia St siai — visais penketukais — galėdamas padėjo joms

.. 4 . .. fbendras komitetas priešaky cantvPra a Mntinškn i,’- šiemet lituanistinę mokyklą veikti. Ypač veiklus jis buvo
ro lietuvių parapijos bazny-' gu kun Baltrašiūnu visus ra- • p^^ba Tafta buvo na baigė Saulius Girnius, kaip' So. Bostono Lietuvių Jau-
cioje. o 3 vai popiet j masi-Į gina dalyvauti protesto ir prieš porą metų jo broiis nuomenės Rately, kuris —’
mąXU Bostono LieTuriųPi-5 Pa^aItiį° Pav^ėjus Haveno ligoninėje. K?stu^ dabar. Harvardo ’ kė nuo 1910 iki 1924 m<
•liečiu Draugijos salėje • So Bostono Lietu- Dabar jie jau j Bos- universiteto studentas. | Baigdamasnonupastebe-
necių uraugijo. .aieje. ! vių Pibecių Dr-jos saleje. tona bet dar ilgokai už-! Po pamaldų buvo mokyk-į ti, kad, pasak laidojimo }- 

įsidėmėkite, kad ten kai- Kad tas žmogus taip da- truks kol pasveiks i los pabaigtuvių aktas ir me- staigos vedėją Juozą Lubi-
ro. dar nieko nestebintų, ’ į ninė programa. Čia mokyk- ną. A. Rasimavičiaus Šerme-

S. Santvaras nevaikščioja los vedėjas Antanas Gustai-< nys ir laidotuvės buvo vie- 
, • x vi- . tis trumpu žodžiu padėkojo nos geriausių, kokias jis esąs
Jau m automobi io mokvk,X globėjams ir rė- turėjęs. Juozą, Lėky, 

katastrofoje sužeistas rasy- . ssu atitinkamais
tojas Stasys Santvaras dar, ,inj[įjimais įtejkė abiturien. 
nevaikščioja. Jo Įlaužta ko- / diplomus.

o mokyklą baigusiųjų vardu 
padėkos žodį tarė Saulius 
Girnius. Baigusiems ir ge
riausiems atskirų klasių mo-' 

į kiniams buvo įteiktos Tėvų Į

bės ir ką tik iš Lietuvos at
vykęs inžinierius Alfonsas nes ne tokįu "žygdarbių“ 
Milukas, kuris papasakos vra nuveikęs. bet nuostabu, 
daug dalykų, apie kuriuos ^ad jo nesutvarko tie. kurie 
dar nebuvome nė girdėję- , taį g-a}ėtų padaryti.

Progos ji išgirsti neturėtų
nė vienas praleisti. O, be to, 
yra ir kiekvieno pareiga tą1 
dieną dalyvauti protesto mi-, 
tinguose. Jei mes patys ne-

Religinis persekiojimas

Pabaltijy 5 savaites. Pajudėti gali tik
N- Anglijos Pabaltiečių su ramentais ir tik kamba-

protestuosime dėl savo ir Dr-ja Katalikų Centro na- ryje- 
savo tėvų gimtinės pavergi- muose surengė parodą, ku-

Palieka Bostonąmo, tai kaip galime reika-' rios tikslas pavaizduoti, 
lauti. kad kiti tai darytų! j kaip komunistai persekioja Audronė Lapinskaitė, stu-

; tikinčiuosius jų pavergtose dijuoianti Bostono Kolegi- 
Kas daugiau daroma? • Pabaltijo valstybėse. Paro- joje. vasaros atostogų iš- 

! da tęsėsi porą savaičių ir tu- vyksta Vokietijon pas savo 
Birželio 11 d. vakare So- rgjo didelį pasisekimą. brolį muziką Darių Lapins- 

-0,1. parodoje buvo ir iš kitų ką. *
sričių nemažai duomenų, Aldona Malėnaitė, baigu- 
kurie rodė. kaip žiauriai ko- si Bostono Universitetą, iš- 
munistai tenai šeimininkau- vyksta į Washingtoną pas

merset viešbutyje bus spau
dos konferencija. į kurią pa
kviesti ir pasižadėjo joje 
būti nevienas Bostono laik
raštininkas. Bus joje ir inž. 
A. Milukas.

Birželio 8 d. gubernato
rius Volpe paskelbė Pabalti
jo laisvės savaitę, kuri truks 
nuo birželio 13 d. iki 20 d.1 
Tuo rūpinosi N. Anglijos 
Pabaltiečių Draugija.

ja.

Iškeliauja į New Yorką

Šį penktadienį didelis bū
rys bostoniečių iškeliauja į 
New Yorką. Mat, šeštadienį,

savo seserį apsigyventi- 
Linkime abiem laimingos

kelionės.

Vedė Nam&ksių sūnus
Bostono visuomenininkų

vei-
Kęstutis, dabar Harvardo kė nuo 1910 iki 1924 metų.

viloje Audronė.
•Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
• Iš anksto kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale Street,

Boston, Mass. 02124. telefonas 288.5999. o po birželio 15 d. tiesiai 
į vilą Audronė — Marija Jansonas. Osterville, Cape Cod, Mass. 
02655. telefonas 428-8425.

ii

DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS USSR
AUTOMOBILIAI. MOTOCIKLAI. DVIRAČIAI, 
TELEVIZIJOS APARATAI, RADIO PRIIMTUVAI, 
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, KVEPALAI. PŪKINIAI 
ŠALIKAI IR DAUG KITŲ DAIKTŲ,—
KURIE PRISTATOMI TRUMPIAUSIU LAIKU IŠ 
VALDINIŲ KRAUTUVIŲ URMO SANDĖLIŲ.
Jūs taip pat galite apmokėti papigintomis kainomis 
Jūsų giminėms praleisti laiką kurortuose - sanatorijo
se su pilnu išlaikymu ir gydymu.
Didelis pasirinkimas nepalyginamo skonio ir rūšies 
maisto produktų, gamintų tėvynėje.

REIKALAUKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ.

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

Telefonas 228-9547

DAUGIAU PREKIV IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pininus į USSR 

Tejrul jūsu mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00 

Mūsų firma yra VIENINTELfi, 
kuri visaaa siuntėjui prisiunčia f

gavėjo pasirašytą KVITĄ | 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
Newark, N. J.

Katalogų prašykite angliškai arba
lietuviškai. ___
GRAMERCY SHIPPING Co. 
118 E. 28 SU New York 1«. N.Y.

Tel. M U 9-0590 
Įsteigta 1945 m.

Atidaryta: kasdien 9-5:30;
šeštadien. 9-12:30

: Komiteto. Liet. Bendruome-J 
nės ir Kultūros Klubo skir
tos dovanos — knygos. Tė
vų Komitetas šiemet dova-į 
noms nupirko už apie 100 
dolerių naujų knygų. Iš sa
vo "aštuntokų“ netikėtą do
vanėlę gavo ir mokyklos ve
dėjas, gi septintojo skyriaus 
mokinės prisiminė ir savo 
mokytoją L. Jasinskienę.

Meninę programą atliko 
patys mokiniai, bendrai ir 
atskirai padeklamuodami, ( 
skaitydami savo rašinėlius ir 
ja užbaigdami ”mišriu“ visų 
choru, kuriam dirigavo mo
kytoja Janina Ambraziejie- 
nė, šio meno puoselėtoja 
mokyklos pasirodymuose. 
Deklamacijas, savo kūrybos 
skaitymą ir kt. paruošė mo- 
kytoios A. Dabrilienė. D.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų ir .aiuo lidžiausį ka
pitalą

< Sąmoningas lietuvis NEiEšEG iLTTTrR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu | SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauua gera, go
resnės nėra. 2) SLA apdrair'a pigi. r.es savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą. 3) SLA ar>drauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DU3DA GYVYBĖS APDRAUDA nuo S100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais ld«k- 
vienam.
SLA ligoje pašaina tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti aporaudą nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos vra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
807 Weat 30th Street New York L N. Y.

birželio 12 d., Patersone, N-; Kotrvr.os ir Adolfo Namak- 
J. bus Rimtauto Vizgirdos šių sūnus leitenantas Adol

fas susituokė su Diane Bat- 
chelder iš Washingtono D. 
C., kui i dirbo Pentagone oro

Dar neaišku, kuria dieną ;r Danguolės Masionytės
.. U7PDD kuo ____Tper WCRB radijo stotį bus 

ištisą valandą duodama pa
baltiečių muzika ir dainos.

sutuoktuvės. I tas iškilmes 
vyksta patys Viktoras ir E- 
lena Vizgirdai, A. ir A. Gus- paiėgu kapitono laipsny.

Birželio 6 d. nuo 9 val.30 • taičiai, dr. J. ir O. Girniai, | Vedybos Įeit. Namaksiui 
min. iki 10 vai. vak. iš radijo į Alė Santvarienė. dr. J. Gim- betgi nesutrukdė baigti O- 
stoties WBZ buvo transliuo- butas, G. Mickevičienė, Ku- mabos universitetą ir birže- 
jamas pasikalbėjimas su diliai ir gal dar daugiau lio 7 d. gauti diplomą, 
inž. dr. Jurgiu Gimbutu, Vizgirdų bičiulių. Aplankę jaunosios tėvus

Sekmadienį, birželio 13 Washingtone, Namaksiai at- 
d. bostoniečiai numato da- wks i Bostoną, kur jauno-

Frik Hervarth (latvis) ir El- 
ma Jarvescoo (estas) įvai
riais ju atstovaujamus kraš
tus liečiančiais klausimais- 

Birželio 7 d. 9:45-10 vai. 
ryto televizijos stotyje 
WHDH (kan. 5) galėjome

Parduodamas dviojy aukš.u 
namas po 5 kambarius. Gesu 
contralinis šildymas, šalia namo 
ekstra lotas žemės su įvairiais 
vaismedžiais. Kaina labai priei
nama. Atsišaukite tuojau.

Miss Kadis, 787 No. Montello 
Ivaškienė. L. Jasinskienė ir St.. Montello. Mass. __
P. Kalvaitienė.

Visoc iškilmės baigėsi Tė
vų Komiteto pirmininko V. 
Leveckio padėkos žodžiu ir 
laimingu atostogų linkėji-

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranką, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra

lyvauti Pasaulinėje parodo- sios tėvai žada iškelti jiems mais. Aišku, Tėvų Komite-' Tuojau siusk šį skdbimą ir 
ronn-iomneo iakilmosp bir- rlirlolo mmtn Tč Aia iio vvks to vicic moliu; slope didoli savo vardą su antrašu, r mesje rengiamose iškilmėse bir- didelę puota. Iš čia iie vyks tą visus metus slėgė dideli 

želio įvykiams paminėti. į Havajus, kur Įeit. Namak- medžiaginiai rūpesčiai, bet 
Atrodo, kad šiemet ir an- gy yra paskirtas tarnauti 3 jis savo pareigas atliko 1a- 

taninės bus New Yorke. metus. i bai gerai, užbaigdamas

savo vardą ___
atsiusime vaistu išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
Newark 4. New Jersev 
North Sta., P.O. Box 9112
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Poslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23,1965 m. birželio 9 d.

Vietines žinios
ŠI SEKMADIENI, BIRŽELIO 13 D., VISI VAŽIUO

KIME NE Į KRŪMUS, GEGUŽINES AR PAPLŪDI
MIUS IR NESĖDĖKIME NAMIE PRIE TELEVIZIJOS 
APARATŲ., BET VIENINGAI DALYVAUKIME DI
DŽIULIAME PROTESTO PRIEŠ LIETUVOS PAVER
GIMĄ MITINGE SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DRAUGIJOS SALĖJE.

ČIA KALBĖS KĄ TIK IŠ LIETUVOS ATVYKĘS 
INŽ. ALFONSAS MILUKAS. KURIS GERAI PAŽįSTA 
DABARTINĘ LIETUVOS PADĖTI, O TAIP PAT IR 
SIBIRO KATORGOS GYVENIMĄ, KURIAME JIS 
PATS BUVO PRIVERSTAS 8 METUS KENTĖTI.

Nauja* pasta*

Naujus So. Bostono pašto 
namus šią vasarą pradės sta
tyti pie H ir 3-čiosios gatvės.

Atsiprašome

Atsiprašome gerbiamąją 
Bronę Kapočienę, kurią per 
klaidą pakartotinai vadino
me Barbora.

Dorchesterio Moterų Klubo 

susirinkimas

BROLIAI JR SESĖS,

VlSlj
DIDŽIULI PROTESTO

MITINGĄ
1965 m. birželio 13 d. (sekmadienį) 3 vaL popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje

1 jį renkasi ne tik lietuviai, bet taip pat latviai ir estui, kad 
drauge galėtų dar garsiau pareikšti savo protestą prieš jų gimtųjų 
kraštų pavergimą, kuriam sukanka 25 metai.

Per tą laiką pavergėjas sunaikino šimtus tūkstančių mūsų 
brolių ir sesių, sugriovė krašto ūkį, jo gyventojams atėmė lais
vę... ir dabar įsakė jiems tą pavergimo sukaktį džiaugsmingai 
minėti.

Mes rinksimės pareikšti protestui prieš pavergėją, parodyti 
savo ryžtingumui, didžiam ir nepalaužiamam tikėjimui Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų laisve. Kuo gausiau susirinksime, tuo 
mūsų balsas bus garsesnis, tuo daugiau kas jį išgirs. Jei mes bū
dami laisvi neprotestuosime, tai leisvajain pasauliui atrodys, kad 
pritariame pavergėjams. Bet kas iš mūsų gali tam pritarti? 
Todėl birželio 13 d. visi atidėkime savo kitus reikalus į šalį ir 

• dalyvaukime:
10 vak pamaldose šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje;
3 vai. popiet masiniame protesto susirinkime So. Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos salėje.
Progra moję: vėliavų įnešimas, himnai, invokacijos, 

birželio 10 d. 7:30 vai. vak.' kalbos, rezoliucijų priėmimas, meninė dalis, kurią atlieka visų 
So. Bostono Lietuvių Pil.1 trijų tautybių meninės pajėgos. Lietuviams atstovaus komp. 
Dr-jos patalpose. Jeronimo Kačinsko vadovaujamas choras.

Klubo mėnesinis susirin 
kimas bus šį ketvirtadienį,

Po susirinkimo vaišės.
Visos narės 

dalyvauti.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

T

, Minėjime dalyvaus ir kalbės tik prieš porą
kviečiamos »>ų iš Lietuvo* atvykę* inž. ALFONSAS MILUKAS, 

kuris gegužė* 17 d. jau liudijo JAV kongreso komisijai 
apie padėtį Lietuvoje. Ji* 8 metu* iškentėjo komunistų 
koncentracijos stovykloje Sibire ir regėjo tai, ką sovietai 
nuo pasaulio akių ir ausų slepia.

Dalyvaukime seni ir jauni!
KOM1TBTAS

91DS1ALS1A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, kc
390 West BR0ADWAY, So. Boston 27, Mass., TeL AN 8 - 8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gari
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 doKumentai 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, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KKEIPKITES LIETUVIŠKAI
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MCSU ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA tr GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame so INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai priimami ka«<iien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

A.S.S. metinė šventė

Gegužės 30-31 dienomis
V A SA ROTOJV 

DĖMESIUI 
Geriausia praleisti atostogas Nenortų vasarnamy Cape 

garsiame Cape Cod, CenterviBe, Code įvyko Bostono A.S.S. 
Mass., kurorte, puikiame Atlan- Korp! Vyties ir A.S.D. me
to vandenyno paplūdimy, gražio- tinė šventė. Čia, gražiam pu- 
je ir patogioje LIETUVIŠKOJE šyne prie ežerėlio, dvi kan- 
VIEšKALNIU "DUBYSOJE“. didatės — Giedrė Galinytė 

Prašome kreiptis šiuo adresu: ir Audronė Lapinskaitė, ir 5 
21 Bowdoin Avė, junjorai — Algimantas A-
Boston 21, Mass. domkaitis, Juozas Biknaitis,

Kazimieras Sniečka. Arvy
das Vaičjurgis ir Gintaras

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

MRS. P I E R C E, 
BURTININKĖ 

PATARĖJA
taipogi kortų metėja savo 

privatiniame bate 
915 Beaeon St„ Boston, 
nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 

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

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

Varpo vajus
Šiuo metu vykdomas pini

ginis Laisvės Varpo vajus. 
Kas pagal specialius pakvi
tavimo lapelius paaukos tos 
visuomeninės radijo progra
mos reikalams bent 25 cen
tus, tas galės birželio 20 d. 
gegužinėje Romuvos parke 
Brocktone, Mass.. dalyvauti 
paskirstyme vertingų dova
nų, kurias parūpino veiklio
ji J. Tumavičienė, Justinas 
Vaičaitis ir kiti. Vajaus au
kų pakvitavimo lapelių kny
gutės išsiųstos Laisvės Var
po sprendėjams ir klausyto
jams, kurių antrašai progra
mos vadovybei buvo žino
mi. Visi prašomi gautas kny
gutes išplatinti. Didelį uolu
mą šiame vajuje parodė J. 
Tumavičienė, kuri jau išpla
tino virš 50 knygučių. Br. 
Strikaitis. išplatinęs 15 kny
gučių. V. Kazakaitis, išpla
tinęs 10 knygučių, ir kt Va
jus vra labai reikšmingas to
limesnei Laisvės Varpo 
veiklai.

Dauguma mūsų organiza
cijų savo veiklą remia dės
niu: kiek padarysime, tiek 
užteks. Kitaip yra su Laisvės 
Varpu, kuris turi atlikti tiek, 
kiek yra užsibrėžęs. Jei jis 
nesurinks tiek lėšų, kiek bū
tinai reikia neišvengiamoms 
išlaidoms padengti, tai jo 
negirdėsite. O tų lėšų surin
kimas ne tiek pareina nuo 
programos vadovybės, kiek 
nuo plačiosios visuomenės. 
Todėl labai svarbu, kad šio 
vajaus metu kiekvienas at
liktų tiek, kiek jis gali at
likti.

Visuomet Laisvės Varpo 
programa ryškiai išsiskyrė 
iš kitų mūsų radijo progra
mų- Paskutiniuoju metu ji 
dar labiau tobulinama, įvai- 
rinsma. duodama aktualius 
reportažus ir svarbesnių mū
sų visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo įvykių, orga
nizuojant jaunimo pasisa-

A A S CONSTRUCTION 
COMPANY

Sienų klijavimas apmušalais, 
apmušimas lentelėmis, lubų iš- 
klojimas, dažymo, medžio dar. 
bai, grindų klojimas plytelėmis, 
linoleumu, langų ir durų taisy
mas bei naujų įdėjimas.. Vamz
džių įvedimas, rūsių atnaujini
mas, patalpų pertvarkymas ir 
kiti darbai.

Prieinamas įvairių darbų ap
skaičiavimas.

Susitarti skambinti nuo 9 vat 
ryto iki 5 vat vakaro.

Telefonas LI 2-2776.
Namų adr.: 398 Norfolk St., 

Cambridge, antras aukštas.
A & S CONSTRUKTION CO.

aooeoooeeeoococoooooooooooi

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greita* ir 
g arantuotas

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127

TeL 26WX)68
Vedėjas J. Vaičaitis

k ► ► ► ► 
p

REAL ESTATE 

EDMUND L KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UICENSEO BROKERS

«
a

KETVIRTIS REALTY 1
*7* WE*T BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

TeL 268-4649
*******

^<aoeoaaaooaaaooaaaaaoaaaa

Televiziją 
i ir radiją
Tarno Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. &ixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

noBeooaooeceooeoeeeooooo

j Telefonas: AN 8-2805 '
\Dr. Jos. J. Donovan • 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS 

Valandos: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 1 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY |
South Boston, Mass Į

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadien iais—uždara

445 BROADWAY ' 
SOUTH BOSTON, MASS.

į ui<žo vaicjuigid ii UjruiKLi do * ~ . 11 •
Karosas davė Akademikų kymų aktualiais klausimais 
skautų pasižadėjimą ir įžo- ^r. tt Tai reikalauja daug 
dį. Po to buvo įteiktos ofici- laiko ir darbo. Palengun į- 
alios spalvos naujiems na- me Laisvės Varpo va ovy- 
riame bės naštą, uoliai įsijungdami

į vykdomą piniginį vajų.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rapes^sga taisssse kūkredža! 

tiedus. papuošalui

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas "P AG AL UŽSAKYMĄ“

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS
r — , \

Patvarumas

■odelis 
FT 2

Visos Vs žymės rodo, kad "pagal užsakymą44 
pagaminti tokiam svarbiam darbai alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

Shell degimo galva

Svarus geras šildymas 

Aliuminini* apdangalas 

Darbingumas, taupumas

PARDUODA, (RENGIA IR APTARNAUJA

FORTUNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 62124

Sveikiname mūsų naujus 
narius ir džiaugiamės, kad 
mūsų skautiška akademikų 
šeima gausiai padidėjo.

Po sueigos įvyko laužas ir 
vaišės, kur dalyvavo per 30 
akademikų skautų ir svečių.

Nuotaikingai ir linksmai 
šventei praėjus, Bostono A. 
S.S. skyrius nuoširdžiai dė
koja Nenortoms už šiltą šei
mynišką priėmimą.

Sesė Gloria

Klausytoja*

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RADUO PROGRAMA '

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

1

Peter Maksvytis
925 E. Fourth St, 

Se.
Atlieka visus__
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir viduje, gyvenama narna ir 
biznio pastatu, pagal Jūsų reika
lavime. ftaakite viaadoe iki 9 va
landų vakaro.

Tslefi AN 8-3639

Ę The Apothecary
TIETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų rs 
ceptus ir-turime rimas gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i Betuviiką raistiaų.

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

382 s W. Broadvay, tarp B ir F gaivią, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6626

Nuo 9 vai. ryte Iii 8 vaL v, liek j ruo Šveatadieaina ir

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

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

Vedėja B. Sviklienė

TeL AV 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais *

pagal susitarime j
495 Columbia Road J

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

i

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

BRONIS KONTRIM
Jutim st thePeaee—Constable 

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Apsidrausk

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadrray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ckis:
287 Coacord Rd„ Billeriea. Maaa.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

469 W. BROADWAY 
South Bostoa, Mass. 

Office Tel. AN 8-6948
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Dainį ir Taisau 5
Namus iš lauko ir viduje. 1
Lipdau popierius ir taisau^

; viską, ką pataisyti reikia, j 
Naudoju tik geriausią 4 

medžiagą. 1
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
*28 EAST BR0ADWAY 
8OUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys

Reikmenys plamberiams 
Visokie geležies daiktai

i




