
KELEIVIS 
Prenumerata: 

Amerikoje ir užsieniuose
metams ............................ So.OO
Pusei metų ........................ 2.60

KELEIVIS
6M Broadvay. žo. Boston 27. Maaa.

NR. 24 iOUTH BOSTON, MASS., 1965 BIRŽELIO - JUNE 16
Second-ciass postage paid at Boston,Massachusetts

61-MIEJI METAI
“Keleivio” Teieionas AN 8-3071 Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

JAV pilietis Alfonsas Milukas 
komunistų „rojuje“

I vergų stovyklų ištrėmė tik dėl to, kad JAV pilietis.
Kelerius metus negalėjo su artimaisiais susisiekti. Dėl 
žiaurių sąlygų net atminties buvo netekęs. Buvęs vokietis 
kalinys padėjo išsigelbėti. Ilgai truko, kol galėjo atvykti 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

Šių metų pradžioje iš Lie- mą kalinių sudarė vokiečiai 
tuvos i JAV atvyko ekono- ir japonai, buvę kariai ir kt.. 
mistas Alfonsas Milukas, mažiau tebuvo kriminalistų, 
plačiai žinomo kun. Miluko Iš jų buvo galima pasimoky- 
brolio sūnus. Jis 1911 m. ti, kaip reikia laikytis, kad 
gimė Philadelphijoje, bet galėtumei ilgiau ištverti.
1920 m. kartu su tėvais, 6 Dėl nežmoniškų sąlygų 
broliais ir seserimis nuva- Miiukas buvo ^įp nuka. 
ziavo i Lietuvą, ten baigė muotas> kad net atminties
tvauno universitete ekono- buvo kurį laiką netekęs, 
mijos mokslus ir nuėjo dirb- T.
ti ūkinėse organizacijose. . me^ galėjo lašy-
paskutiniuoju metu Cukraus t,1 du A^s'^us‘ Ylen3 J.1S rašy- 
bendrovės centre. davo JAV ambasadai Mask-

Komunistams; antra karta VOje’ bet laiskas Jos nePa’Komumstams antią kartą siekdav0 kai vėliau ui 
artinantis pne Kauno, A. • T - * t •
Miluko tėvai ir artimieji pa- įAV h’ -°
sišalinn i Vokiptiia n ™ ka JAV’ tUOJ PradeJ° bombar-
ro grįžo į JAV 'Akonsas^10'1'alstybės departamen- 

6 f * i tą. oet vis be vaisių, nes į
departamento raštus sovie
tai vis atsakydavo, kad to- 

jie

Tai nuotrauka, padaryta astronautui Edward H. White ”vaikščiojant‘‘ erdvėje aukščiau negu 100 
mylių virš Meksikos Įlankos. Dešinėje matyti atviras liukas (durys į erdvėlaivį).

Vietname komunistai smarkiau 
puola; vyriausybės krizė
Mūšiai didėja. Kelias dienas užsitęsęs mūšis prie 

Dingxoai. Dideli nuostoliai. Vyriausybė atsistatydino.

dirbęs atsakingą darbą ūki 
nėję organizacijoje, j politi
ką niekad nesikišęs, apsi
sprendė pasilikti vietoje.

Pradžioje komunistai net 
apsidžiaugė, kad jis pasili

i," 2 - „l-J-
niu pSiczsn.(ziIIU čisfiiBiig
nežiną.

Tik kai iš stovyklos į Vo-.ge .„u j.» kietij įžo k. į b ,
ko, nes iš Cukraus bendro- - f* __ -- i, , vis, kuris paraše laišką Phi-ves vadovybes daug kas pa-, ladel hi o; iaįkraščiui (Mi- sišalino. todėl likusieji buvo. SioSin SZu

Sai diSt bet no> ir bu™ Patalpintai- 
jis galėjo ramiai dirbti, ! šaukinias gelbėti JAV pilie- 
kai pradėjo daryti žygių is- _„4- • . 1 .i ii v „i.L. ti, esant} sovietų vergų sto-vykti Į JAV, viskas pasikei
tė. Pagaliau 1948 m. pra- vykioje, reikalas pagerėjo:

D-L.k:__________________......raDdlllcuų vieningas pi mestas
Kur du stos, visados dau- Ludwigs Reiters ir lietuvių 

giau padalys. Tai senas po- inž. Juozas Rasys. Visų kal- 
sakis. bet dažnai pamiršta- bose pagrindinė mintis bu
mas. Jis turėtų būti taikinti-' vo — kovoti dėl savo gimti-: 
nas ir mūsų kovai dėl lais-' nių ir toje kovoje nepalūžti, 
vės. Turėtume vis dažniau kol bus laimėta, 
visi pabaltiečiai kartu tą ar į Perskaičius Atstovų rūmų 
kitą sumanymą vykdyti, y- pirmininko John McCor-

buvo surasti Miluko tėvai, pač norėdami atkreipti i macko telegramą, kurioje
tk~ - ^9%par:

™jė“Kėi°eS eav^ su “ susisiektb
įojeuK seaeu. nes neuzteno • .. uuvo stovvklos na-
vietos atsigulti, vėliau buvo , • 7 , - . \ v P
- • ^7-i • , leistas, sugrąžintas i Kauną,išvežtas i Vilnių, o tų metu , j- •

•t • * j • - * " o vėliau gavo leidimą apsi-vasarą i Leningradą ir is ten ,. • - , . • - --, * ii • gyventi Vilniuje be teises išrudeni į vergų stovyklą prie J
Vorkutos 25 metams. Toks J * 
buvo iš Maskvos atėjęs jam Pastovaus darbo gauti ne- 
sprendimas. galėjo, todėl pradėjo vers-

Ir toje stovykloje. į kurią ds Palatinėmis anglų kal- 
pateko A. Milukas, sąlygos, bos Pamokomis, kūnas lan- 
buvo tokios pat. kaip jas ap- k? inžinieriai, gydytojai ir
rašo savo atsiminimuose kltb . - , , ..................,
Tautvaišienė, Armonienė ir A. Milukas visą laiką ne-^e. . .n,r^ nunejimą^ į urj 
kiti. Vienu atžvilgiu ėia gal nustojo prašęs išleisti jį į P“° P‘”a 
buvo geriau, kad ten daugu- JA V. bet kelerius metus už-i a .e •' J 1

truko, kol jis tą leidimą ga-! "a' K.ad !atvl« ™.ot^ b,uv0 
vo, nes, kaip minėta, tik šių I daugiausia tautiniais dra-
metų pradžioje tegalėjo čia 
atvykti.

Nors ir tiek daug iškentė
jęs. A. Milukas apie darbo 
stovykloje praleistus metus 
ir aplamai apie jam padary
tas dideles skriaudas pasa
koja be pykčio, tad ir tie jo 
papasakoti išgyvenimai da
ro dar didesnį įspūdį.

mūsų reikalą didesnį ameri
kiečių dėmesį.

Bostoniečiai taip padarė, 
minėdami kovų dėl Pabalti- A. Volpe deklaraciją, kuria 
jo laisvės 25 metų sukaktį.
Buvo sudarytas bendras ko- 

1 mitetas su pirm. kun. Balt- 
rašiūnu, vicepirm. inž. L.
Reiters ir adv. J. Grigalium.
Jie tinkamai informavo a-
merikiečių spaudą, radiją ir apie savo kančias Vorkuto-
televiziją, o birželio 13 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje suren-

Castro sesuo liudija 
prieš savo brolįFulitzerio premijos laimėtojas 

poetas Robert Lowell buvo pa
kviestas daly vauti birželio 14 d. j Kubos diktatoriaus Cast- 
meno šventėje, kurią rengė BaL ro sesuo liudijo Atstovų rū- 
tieji rūmai, bet atsisakė daly. mų priešamerikinei veiklai

bužiais.
Minėjimui vadovavo Al

to pirm. adv. J. Grigalus. Į- 
nesus tautines ir lietuvių 
jaunimo organizacijų vėlia
vas, sugiedojus JAV, Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos 
himnus, latvių evangelikų 
kunigui sukalbėjus maldą, 
žodį angliškai tarė vieninte
lis Bostone Pabaltijo valsty
bių garbės konsulas adv. 
Anthony Shallna, kuris, be 
kita ko, pasidžiaugė, kad 
pabaltiečiai kartu dirba ir 
ragino ta kryptim dar toliau 
eiti.

Po jo trumpai kalbėjo vi
sų trijų Pabaltijo tautų at
stovai, kiekvienas savo kal-

jis pabrėžė, kad esąs pasi
ruošęs visuomet padėti, ir f 
Mass. gubernatoriaus John į

JAV ambasadorius Vietname 
birželio 13-19 d. savaitė Ren* Taylor sveikinasi s« žmo-* 
skelbiama Pabaltijo valsty- na’ atvvk?s į Washingtoną pasi- 
bių laisvės savaite, žodis bu- tarti su Prezldentu-
vo duotas neseniai iš Lietu-________________________
vos atvykusiam Alfonsui
Milukui, kuris papasakojo

je ir dabartinę padėtį Lietu
voje.

Voldemars Lem’oergui per
skaičius rezoliuciją ir ją vie
nu balsu dalyviams priėmus, 
pirmininkas, padėkojęs ko
mitetui už atliktą darbą ir 
gausiai susirinkusiems į mi
nėjimą. mitingą uždarė.

Kinai vėl užpuolė 
sovietus

Kinijos komunistų spau
dos agentūra vėl smarkiai 
puolė sovietų vadus dėl jų 
minkštos taktikos ir ideolo
ginių ginčų, ypač dėl įtarti
no tūpčiojimo politikos Viet
name.

Kinai sako. kad dabarti
niai sovietų vadai yra senos 
rūšies Chmščiovai. Jie kal
tina Maskvos vadus, kad jie 
tik kalba apie pagalbą Viet-

Geriausiai baigęs West Eoint 
karo akademiją Daniei W. 
Chrislman iš Hudson. Ohio.

Vietname praeitą savaitę 
reikalai dar labiau pablogė
jo, nes komunistai pradėjo 
pulti vis smarkiau ir dides
nėmis jėgomis. Tai viena, o 
antra, — atsistatydino Quat 
vyriausybė, kuri šiaip taip 
laikėsi 4 mėnesius.

Komunistai didesnėm jė
gom puolė Dongxoai miestą,
60 mylių nuo Saigono, ir jį 
buvo užėmę. Pagaliau pavy
ko juos išvaryti lauk.. Bet 
miestas sunaikintas, ir skai
čiuojama, kad per 4 dienas 
žuvo apie tūkstantis karių.

į tą rajoną pasiųstas JAV 
parašiutininkų batalionas.
Jeigu iis bus pasiųstas kovai 
su partizanais, tai bus pir
mas atsitikimas, kad JAV 
dalinys bus panaudotas tie
sioginėje kovoje prieš ko
munistų pajėgas, nes iki šiol 
JAV kariai buvo naudojami 
karinių įrengimų apsaugai 

ir kaip patarėjai, šiomis 
dienomis prezidentas leido 
JAV kariuomenės Vietname 
viršininkui gen. Westmore- 
lana panaudoti amerikiečių 
karius mūšiuose su šiaurės 
vietnamiečiais tada, kada 
jis ras tai reikalinga.

Pagaliau dėl vis didesnės 
katalikų opozicijos ministe
ris pirm. Quat ir preziden
tas Suu atsistatydino. Karių 
taryba laikinai pavedė min. 
pirmininkui eiti savo parei
gas tol, kol ji sudarys naują 
vyriausybę.

JAV vyriausybei vis tebė
ra klausimas: kas toliau da
ryti? Galima pasitraukti, ga
lima dar smarkiau vystyti 
karo veiksmus, bet tam bū
tų reikalinga bent 300,000 
karių, galima viską tęsti 
taip. kaip iki šiol, su viltimi, 
kad patys vietnamiečiai 
tiek sustiprės, kad jie galės 
komunistams priešintis, ir 
tada bus atviras kelias susi
tarti.

Prezidentas, atrodo, kol 
kas laikosi trečiojo atvejo.
JAV ambasadorius Taylor 
taip pat sako, kad jis tuo
tarpu nemato reikalo didinti '
JAV karių skaičių, bet tas 
nereiškia, kad ateity dau
giau amerikiečių karių ten 
nebus reikalinga.

Didelis triukšmas
dėl lietaus

Kanadoje, Quebeck pro
vincijos šiaurinės dalies 
Lac St. Jean apylinkėje, jau 
antri metai perdaug lyja.
Ūkininkai dėl to turi daug
nuostolių. Jie yra įsitikinę, Stefan Kirsakov, Sovietų Są- 
kad dėl to lietaus kalti yra jungoj, ambasados Masbingtone 
lietaus dirbėjai, kuriems yra pirmasis sekretorius, kurį JAV 
valdžios leista dirbtiną lie- paprašė apleisti kraštą dėl “di. 
tų gaminti. Jie žada kelti pamatui nepritinkamo elgesio“ 
valdžiai bylas dėl nuostolių, suprask — šnipinėjimo.

Genocido paroda
Worcestery

Worcesterio lietuviai bir
želio 12 d. surengė genocido 
(tautų naikinimo) parodą 
prie miesto valdybos para
dinio įėjimo. Ją matė apie 
3-4.000 žmonių. Birželio 13 
d. i.000 asmenų žygiavo 
nuo Piliečių Klubo prie 
miesto valdybos, kur jau bu
vo susirinkę apie 2.500 žmo
nių. Ten kalbėjo kongr. Do- 
nohue. majoro atstovas 
Wells ir šen. V. Pigaga. 4 
vai. popiet katedroje buvo 
specialios pamaldos, kuriose 
dalyvavo virš 1,000 asmenų. 
Vietos spauda visa tai pla
čiai aprašė.

Plačiau gal parašys mūsų 
nuolatinis korespondentas 
J. Krasinskas.

Sovietai nepataikė 
į mėnulį

Sovietai pasiuntė erdvė
laivį Lunik 6. kuris turėjo 
pasiekti mėnulį ir ten palik
ti instrumentus, kurie teiktų 
reikalingas žinias, bet šis 
bandymas jiems nepavykOi 
Teko viešai prisipažinti, kad 
erdėlaivis nuskrido apie 100 
tūkstančių mylių pro šalį į 
erdvę. Tuo būdu jiems ne
pavyko propagandiniais su
metimais nustelbti ir ameri
kiečių paskutinių laimėjimų, 
kuriuos pasiegė Gemini ast
ronautai.

Popiežius pagerbė 
Galilėjų

Popiežius Paulius VI, at
silankęs į Pizos miestą, savo 
kalboj išgarbino ten gimusį 
astronomą Galilėjų, kurį 
prieš 300 metų inkvizitoriai 
buvo pasmerkę dėl jo aniem 
laikam "erezinių“ minčių.

Tarptautinė* Žurnalistų J 
S-gos Vykd. Komitetas pro-1

-4-1. . . .į testuo»a Pietų Afrikos spau-I
namui, o is tikrųjų ieško bu- , varžant’ ’staty o taio

vauti dėl to. kad jis nesutinkąs tirti komitetui. Ji sakė, kad stovai, kiekvienas savo kai- dų Londone. Paryžiuje ir Castro
su prezidento užsienio politika kubiečiai paremtų bet kokią ba (šiaip visa programa bu- Washingtone taikai Vietna- J; .. u uij_ ™ L. lin* m u
Vietname ir Domininkonuose, invaziją į salą, ne§ 95 pro-!vo anglų kalba): Estų Dr- me įvykdyti, kad JAV galė- ^rnalistu
Kiti pakviestieji menininkai su- centai kubiečių yra prieš, jos vicepirm. Sven Roosildjtų surasti kelią iš ten pasi- zur
tiko dalyvauti. ______  | komunistinį režimą. 1 Latvių Tarybos pirm. inž.1 traukti. ..........................................
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Beatričės Kerbelienės nuotraukos

Keleivio“ sukaktuvinio banketo svečių būrys. Viršuje kairėj 
Keleivio“ teisių skyriaus vedėja adv. Marija šveikauskienė kal

basi su Eufrozina Mikužyte, greta kurios sėdi Stasys Michelso
nas. toliau Kipras Bielinis, dr. Pijus Grigaitis. Irena Kamantaus- 
kienė. dr. Balys Matulionis, adv. Anthauy Young.

Apačioje iš kairės į dešinę — Jadvyga Keslerienė. Eufrozina Mi

Stenkimės geriau suprasti ir 
susiprasti

Ne nuo šiandien tėvai nusiskundžia vaikais, kad šie 
vis ne taip daro, kaip jie kadais darė, ne taip mąsto, kaip 
jie mąstė, nors ir supranta, kad jeigu jaunieji viską dary
tų tiktai taip. kaip senieji darė. tai gal ir dabar dar tebe
gyventume taip, kap mūsų protėviai prieš dešimtis tūks
tančių metų gyveno. Tokia tylesnė ar garsesnė tėvų ir vai
kų „kova“ nuo seno reiškiasi ne tik privatiniame, bet ir 
visuomeniniame bei politiniame gyvenime. Dažnai senieji 
nėra linkę duoti jauniesiems svarbiuose reikaluose balso, 
užleisti jiems veikloje vietų, o paskui vėl dejuojama, kad 
jaunieji nesideda j bendrą darbą...

Žinoma, toks vieni kitų nesupratimas nėra lengvai 
ištrinamas, jis gal bus ir ateity, nes jo šaknys glūdi atski
lų kartų amžiaus ir charakterio skirtumuos, taigi pačioje 
prigimty. Bet dėl to nereikėtų visiškai nusiminti. Reika
linga tik stengtis kuo geriau ir nuoširdžiau vieni kitus 
suprasti, seniesiems būti išmintingais ir pažangiais moky
tojais. o jauniesiems — šviesios gaivos mokiniais, suge
bančiais susiformuoti ir savo nuomonę. Vieniems reikia 
mokėti pamokyti, o kitiems reikia sugebėti iš senųjų pa
tyrimo ii- pasimokyti.

Ta jaunimo ir senimo problema yra aktuali ir gyva 
ir čionykščiame lietuviškame gyvenime. Ji iškilo ir ryšium 
su neseniai Atlanto jaunimo (studentijos) organizuotu 
žygiu i Washingtoną.

Dauguma senimo tą žygį teigiamai įvertino: jis buvo 
gerai organizuotas, nemažai padėjo lietuvių vardui ir Lie
tuvos bylai išgarsinti amerikiečių tarpe. Bet yra ir jį pei
kiančių, net laikančių žalingu Lietuvos vadavimo reikalui, kužytė. Margareta Michelsonienė. dr. Balys Matulionis. Ona Ivaš.

Taip galvojantieji sako, kad Lietuvos laisvinimo byla 
rūpintis turime Vliką, Altą. kurie turi įgaliojimus kalbėti 
ir veikti mūsų visų vardu. Juos žino ir pažįsta ir valdžios 
žmonės. O kam atstovaują, kas. esą. įgaliojęs tuos, kurie 
demonstravo Washingtone? Jie savo pasirodymu tik su
maišę valdžios pareigūnų kortas, nes tie nebežiną, kas 
dabar čia lietuviams atstovauja, su kuo reikia kalbėtis.

Šia proga vienatn laikrašty net buvo pareikšta vieno AR ŠOKSIME ANT SAVO galima skirti tiems, kurie

kienė. Povilas Brazaitis, stovi Jackus Sonda.

Kas kitur rašoma
žurnalisto ir senesniųjų laikų politiko nuomonė, kad Wa- 
shingtono žygio dalyviai buvę lyg tie už tikrų lošėjų pečių 
stovintieji smalsuoliai, kurie, patys negalėdami lošime da
lyvauti.
patarimus
netiesioginiai vėl buvo pakartotas senas šūkis: "Tauta ga- dah?aud bi'^ukaktTes
h būti rami. nes valdžia musų rankose. žeIio i3 d ęhicagoje ren. -

Susiklausymas yra reikalingas Mes turime pripažinti giamam.e žuvusiems dėl Lie- 
aukščiausius savo politinius organus ir jų darbo ne tik tuvos laisvės pagerbti kon-

MOTINOS KAPO?

Draugas savo Mokslo, me-

CHURCHILLIO
HUMORAS

Neseniai miręs Anglijos 
žymusis valstybininkas W. 
Churchillis turėjo labai ašt
rų liežuvį. Su juo nelengva
buvo ginčytis.

♦ *

Kartą naujai išrinktas o- 
pozicijos atstovas mėgino 
paklausti Churchillį. bet jis 
ouvo taip susijaudinęs, kad 
suklupo pirmą žodį norėda
mas ištarti-

Rusifikatorių šunkeliais
J. Vilu

Ar daug pavergtoje Lietuvoje besmegenių—negalvo
jančių šunsnukių? — O kas be jų? — Prieš 83 metus Jono 
Šliūpo rašytas laiškas galioja ir dabar. — Ar moraškai jau 
išsiveisė Lietuvoje? — Jų darbo vaisių likimas.

Pavergtoje Lietuvoje tarp nę. labiausiai mums įkiro 
įsirašiusių į bolševikų šutvę: Moraška, kurs rašo į masko- 
lietuvių pasitaiko tokių, ku- lių gazietas, sakydamas, kad

,,, „ rie be atodairos yra įsijungę
t huichillis su tariama uz- jj. j rusifikacijos darbą, nes

uojau^a pastebėjo: 'netiki savo tautos ateitimi.
—As patarčiau gerbia

mam draugui nepykti dau
giau, negu jis pajėgia.

« *

mes, lietuviai, spiauname 
lenkams į akis, kad mes jų 
neapkenčiame, bet kad mes 
užtai geidžiame suartėti 
dvasiškai ir doriškai su mas
koliais, kad norime jų kalbą 
priimti etc.

„Lž tai maskolių vyres
nybė turinti naikinti pasku-

Tokie skuba patys tapti ”so- 
vietski čeloviek“, tai yra iš- 

• sižadėjusiu savo tautos ir 
maskolių racionalizmą iš- 

ChurchiRis nuolat kovojo pažįstančiu bei praktikuo-
su darbiečių kairiojo sparno jančiu vergu-
nariu Bevanu. 1952 m., aiš-] Ar daug pavergtoje Lie- tinęs lietuviškas knygas lo- 
kindamas vyriausybės nusi- tuvoje tokių besmegenių ir, tyniškomis raidėmis; jas 
statymą pripažinti raudoną- kas jie tokie, visa tai ateityje reikia įvesti maskoliškomis

izr-i -------- išryškės, bet faktas, kad jų —---■
vra.

ją Kiniją, Churchillis pasa
kė:

—Ką nors pripažinti ne

raidėmis. Tolesniai, ir dabar 
pasklydę daug knygų Lietu-

reiškia jį mylėti. Mes visi, šių minkštanugarių pirmta- 
pavyzdžiui, pripažįstame la- ku buvo carinės Rusijos gu
bai gerbiamą poną Bevaną. bematorius Lietuvoje kuni-

Čia vieta pastebėti, kad • voje, parneštų iš Vokės, 
priešingų vyresnybei. La-

: gaikštis Sviatopolk-Mirski. 
Attlee. darbiečių vadą. 1903 m. jis savo pranešime 

kurį laiką buvusį ministeriu caro valdžiai dėl spaudos

♦ ♦ ♦

blausiai jis nurodo ant 
„Knygos teisybės“, kunigo 
Dębskio. Kaip vyresnybė tu
rinti atsiginti nuo tokių kny
gų? Vien pastiprindama sar
gybą ant gronyčios — sako 
Moraška. Ar matai Tamsta, 
kas tai per pasiutimas žmo-

pirmininku, Churchillis yra baudimo panaikinimo tel
pa vadinęs avimi avies kaily- S®, bau lietuvių tauta netu- 
.• : rmti savo praeities, todėl ne-

O apie kita darbiečių va- turinti ir ateities: lietuvių' gaus: jis nereikalauja, kad 
da sudariusi pirmąjį dar tauta sutirpsianti rusų tauto- vvresnvbė. matvdama drau-
bieiiu kabinėta, Churchiiis >• T,?‘P,^ęrnatoritis Svia- 
šitaip atsiliepė: topolk-Mirski įtikinėjo caro

Jis

vyresnybė, matydama drau
smę nenešant gerų vaisių, 
daleistų sklisti knygoms ir

nuostabiai sue-eba valdži4» kad ši panaikintų Maskolijoje spausdintoms 
mažiausia minčių skaičių ^tuviams spaudos uždrau-; bet jis verčiau dar nori pa- 
sudėti i kuo daugiausia ži dimą, nes caro valdžiai nesą! sunkinti musų valgią naštą! 

* dėl to lokio navoiaus. O tai vis ar ne niekai? l.aidžiu. * * *
be labai svaibios priežasties 19‘^9 m Churchillis susir- 
nedaly va vo mūsų tėvynės 25 go aklosios žarnos uždegi-
metų tebesitęsiančios trage-........~j----------------------- *---------- «-------------- į - ,. _ • , ,. ' ... ‘ ‘ .------- mu ir buvo operuotas. Tai

.'auti, tik pro tikiųjų specialistų galvas kaišioję savo _• ^ia ros pne e ir- dijos. o kartu ir mūsų kovų buvo rinkimų metu, jis juo-
tarimus bei neatsakingą dvylekį... Kitaip tariant, čia , dėl Lietuvos nepriklausomy-; se negaiėjo dalyvauti, todėl

spausdintame straipsny, iš- bės atstatymo 25 metumetų
paminėjime.

Čia noriu pabrėžti, kad į 
šio turinio sukaktį ne tik ko
munistai ranka numoja ir 

kaip jau 
kata- 

edėjas
John Roman, kuris naudoja-

pra laimėjo.
Apžvelgdamas rinkimų

vajaus rezultatus, Churchil
lis pasakė:

dėl to jokio pavojaus.
Ir dabar raudonieji „ge-

neralgubernatoriai“ ir net 
kai kurie iš bolševikiniu

O tai vis ar ne niekai? Lai 
įsigyvens mūsų draugystė, 
-lai ji turės gerą pasparą nuo 
visų lietuvių — tada niekam

mokslo“ vyru įtikinėja, neprisidės nei stiprios vieti- 
kad lietuvių tauta neturinti i nės sargybos. Ir taip mūsų 
savo atskiros nuo rusų atei- pačių tarpe vieni nori gero 
ties. todėl galima jai kol savo žmonėms, kiti gatavi 
kas leisti sava spauda, savas • atimti ir išplėšti paskutinę 
mokslas ir gimtoji kalba, laisvę, padidindami^ prie-
bet. žinoma, tiktai 
liaus

Ar jaunimo demonstracija šį kartą mūsų vadovau-

,____rusifikatorių kietoje
—Aš palikau be vietos priežiūroje. Ta kultūrinė bei 

pa; lafrnente, be partijos ii be mokslinė veikla turi vykti 
aklosios žarnos.

Krem-i spaudą. Bet reikia Tamstai 
priminti, kad Moraška, Bo- 
tvrius. Oleka ir kiti mūsų 
priešginiai labai mažai ver
tės ir įtekmės teturi akyse

šitaip baigia:
uumu.v a e — ...*«« Tur int tad prieš akis šio j si. visokeriopa lietuvių para

jantiems’yeiksniams pakenkė? Anaiptol ji jiems tik pade- ^MUrita Pabaltijį
JO, nes siekė to paties tiksio. Jaunimas tų organų darbą ' įj * P ‘ P ™ j tautų sudarytas ‘ komitetas, s*““*

parėmė taip, kaip jaunuoliams pritinka, kaip laisvame j. d birželio 13 dienos kuriam pirmininkauja kuni- 
krašte dažnai daroma, — jie nesibijojo su savo šūkiais iš-! ^kniadienj vpač kas norg gas, šaukė bendrą masinį 
eiti į gatvę, išeiti gražiai ir kultūringai ir tuo būdu Į save čikagiečių lietuvių dėl kokių protesto prieš okupantą mi- P 
irmūen bendra reikalu atkreinfi kiM» didesni dėmėsi. Mes. _ r.iLin:.._ tingi:, — rengė gegužinę ir i Oir mūsų bendrą reikalą atkreipti kuo didesnį dėmesį. Mes. ■ kasdieninių priežastėlių ne 
lietuviai, ir taip jau perdaug esame ramūs, gal net bailūs i dalyvautų šiose gigantiškose J? ragino važiuoti, 
su savo rūpesčiais viešumoje rodytis ir apie juos garsiai: uz laisvę kritusių pagerbimo
kalbėti, nors mes kovojame dėl teisingumo įgyvendinimo, apeigose. Nedalyvavimas tą

ykti
"didžiojo brolio“ įkvėptoje 

* * * • velikoruso Lenino dvasioje, žmonių artojų; tai norint
Karo metu Churchillis at- turint viltį, kad ta dvasia, seda-ne-tada ir subliūva 

vyko į Washingtona ir, ži- pro ausis ir akis nuolat pu-, maskolių gazietose, bet aky- 
noma. apsigyveno Baltuo- čiama, laikui bėgant išdžio- lieji lietuviai žino, ko vertas 
siuose rūmuose. Rytmetį vins ir lietuvišką širdį, ir ™>c*ikandic ir nrntas 
Rooseveltas atėjo pas Chur- galvą, ir dar lietuviškai kal-
chllį kaip tik tuo metu, kai bantį liežuvį. Ir štai kodėl 
paskutinysis visai nuogas iš- Lietuvos TSR Mokslo Aka- 
ėjo iš vonios. ; demijos palyginamai auto-

—Britanijos pirmajam nominis statutas jau 1963

šuva pasalkandis, ir protas 
mūsų žmonių palieka neuž
gautas“.

Tokiais tvirtais įsitikini
mo žodžiais baigė Jonas 
Šliūpas savo laišką Mikšiui.

ministeriui nėra ko slėpti m. balandžio mėn. buvo pa- Tie jo žodžiai tinka ir

komunistuojantieji gaiv 
melą ir laisvės vietoje piršdami vergiją.

Kaip iš Vliko Tarybos posėdžio aprašymo matyti, j 
mūsų jaunieji demonstracijos organizatoriai iš anksto tuo 
reikalu tarėsi su Vliko vadovybe. O jeigu taip, tai reikia 
manyti, kad tas pats buvo padalyta ir su Altu.

Prikišama, kad demonstracijom vadovai nepasirūpinę, 
kad visi matytų tai esant lietuvių demonstracijos, nes 
plakatų šūkiuose nebuvę tas pakankamai pabrėžta. Bet 
ir čia klystame. Mūsų spaudoje buvo nemažai tų plakatų 
nuotraukų. Kas jas įsižiūrėjo, tas matė. kad buvo ir tokių ' 
šūkių: Freedom for Lithuania, Latvia. Estonia: Freedom 
for Grandmothers in Lithuania; Lithuanian Students of 
Nebraska; Mr. President, Lithuanian American Students 
Commend Your Vigilance ir tt.

Kiek iš viso buvo panašių plakatų, tegalėtų pasakyti 
tik demonstracijoje dalyvavę, bet jų. kaip sakyta, buvo. 
Gal jų galėjo būti daug daugiau, bet sakyti, kad demonst
racijoje publika ar valdžios pareigūnai lietuvių neatpaži
no, yr? neteisinga.

Prileiskime, kad tame jaunimo žygyje galėjo būti ir 
klaidų, bet dėl jų negalima viso darbo smerkti ar tą entu
ziastingąjį jaunimą dar pajuokti, sakant, kad tai daryta 
tik dėl tuščios garbės. Taip elgdamiesi ne tik neprisidėsi- 
me prie jaunųjų ir senųjų didesnio ;<usipratimo ir glaudes
nio bendradarbiavimo, o tarpusavio santykius tik atšaldy- 
sime. jeigu jau neužnuodysime. Atsiminkime, kad mūsų 
laisvės kovoje tik mūsų jaunimui ateity reikės paduoti ir 
kardą, ir knygą ii’ lyrą.

DAR APIE VALIUKŲ 

NUŽUDYMĄ

Praeitame numery antra-
- , . i me puslapy šito skvriaus

kaimyną ar sėdint pnes sau- straipsnely -Sena papūga"
i i U - nuosavam kieme būtų per neapsižiūrėjimą pa'rašy- . - t> u

tos pačios vertes, kaip ir u kad kartu ad\.‘ Fe)ik. momentais. Po evakuacijos 
pramogavimas ar šokis ant su Valiuku

jo žmona

nuo J A V prezidento.—pa- j naikintas. Lietuvos TSR 
sakė Churchillis sumišusiam: Mokslo Akademija tapo tik
F.ooseveltui.

Churchillis 
humoro

* * *
nenustodavo

.. , „ ................... u buvo sušaudytos iš,D.unkir(lu,e C!?urc!’iI'is,Pa-
savo motinos kapo.“ jo žmona ir duk,.elė, o iš tik., sake vieną žymiausių kalbų.

Gal palyginimas ir per rųjų tebuvo sušaudyti tik a-i kun°:“ pnzadeio ovoti su 
griežtas, bet geių žodžių ne- bu Valiukai. ! vokiečiais gat\ ese. papludv-

i miuose su ginklais, kūne tik 
bus mūsų rankose“, ir. už
spaudęs mikrofoną pridėjo:

—Mos iu galvas daužysi
me alaus buteliais — vienin
teliu ginklu, kurį mes dabar 
turime!

PARTIJA PRIEŠ

STUDENTUS
(E) Čekoslovakijos parti

nis organas „Rude Pravo“. 
RFE žiniomis, pastaruoju 
metu smarkiai puolė čeko- 
slovakų studentus, nes jie e- 
są „nesubrendę“. Pagal laik
raštį, gegužės pirmosios iš
kilmių eisenoje tu studentų

Kinija labai stengiasi įsigalėti ir Afrikoje. Jos min. 
pirm. Chou En-lai (kairėje) Šiomis dienomis aplankė 
neseniai nepriklausoma tapusią Tanzanijos valstybę, 
kuriai pažadėjo visokią paramą. Dešinėje Tanzanijos 
prezidentas Julius Nyerere.

Maskvos Mokslo Akademi
jos skyreliu be teisės net pa
sirinkti sau narius, bendra
darbius, steigti institutus,

šiandien.
Nėra jokios abejonės, kad

ir dabartiniai pavergtos Ue
tuvos moraškai neturi sąmo
ningų Lietuvos žmonių tar
pe įtakos. Per Lietuvos ne-1 skirti jiems direktorius ir kt. priklausomvbės metus lie-

pvaknacnos Dabaj reikalug tvarkyg K

laikysena buvusi „ekstrava- Jonas šliupas (1861.11.23— 
gantiška“. Studentai eiseno-i 1944.XI-6.) rašė apie tai

turiu tauta kultūroj toli pa
tik Maskvos Mokslo Akade- žengė pirmyn, ji išmoko dar 
mija. nes tik ji žino, kokio blaiviau mąstyti, negu anais 
’mokslo“ lietuviams reikia. caro laikais, ir puikiai suvo- 

Ir. žinoma, Kremlius to- j kia. ko dabartiniai Lietuvos 
kiai savo politikai randa l okupantai siekia. Jų tikslas, 
nuolankių tarnų, kurie ne-, kaip ir seniau.—tiesiogine 
riasi iš kailio, padėdami ju- prievarta, ilgai kartojamu 
došiaus darbe.

O ar spaudos draudimo 
metais Lietuvos rusifikato- 
riai neturėjo talkininkų iž 
lietuvių tarpo?

Aišku, kas be jų! Kuri 
Europos ar kita valstybė ne
turėjo savo išdavikų pirmo
jo ir antrojo pasaulinių karų 
metais? Jų neramiais laikais 
už pinigus, garbę ar saugios 
ir šiltos ateities pažadus 
kiekvienoje tautoje atsiran
da.

1882 m. gruodžio 11 d.

je per daug juokavę, jų šū
kiai buvę politiškai nesu
brendę, vietomis trūko tak
to bei skonio.

laišką aušrininkui Mikšiui:
„Taipogi turi žinoti Tams

ta. kad mūsų Lietuvoje yra 
žmonės, pardavinėja tėvy-

melu. sukta apgavyste ar 
gudriai vaidinamu „tautų 
bei respublikų draugyste“ 
galų gale suvirškinti lietu
viu tautą.

Beje, dabar pavergtoje 
Lietuvoje į moraškų darbą 
įsijungė ne tik šungalviai, 
anot Vinco Kudirkos, iš pa
čių lietuvių tarpo, bet dar 
atsirado ir „dzūkelių“ Zi
manų bei jiem panašių pra
eivių. kurie irgi drįsta kalbė
ti lietuvių tautos vardu ir iš
sijuosę talkininkauja rusifi- 
katoriams.

Kas tuos „dzūkelius“ įga
liojo atstovauti lietuvių tau
tai? Mums regis, kad visi tie 
„dzūkeliai“, borhdinai. svi-

Nukelta į 7 psL

✓
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NETKAAO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
VĖLIAVA IŠKELTA 

PLAZDA...

RUOŠIA NAUJĄ 

DEMONSTRACIJĄ I
Tai ne vien tik gražios Komitetas, kuris suorga- 

simbolinės dainos žodžiai, nizavo jaunimo žygį j Wa- 
bet gyva tikrenybė. Pasauli- shingioną gegužės 15 d., tu- 
nės parodos rajone, šalia ri naujų sumanymų. Ji* bir- 
jau ištisi metai stovinčio lie- želio 25 d - 8 vai. vak. Ap- 
tuviško stiliaus kryžiaus, reiškimo parapijos salėje
šiais metais pakilo ir Lietu
vos trispalvė, kuriai raudo
nųjų okupantų atimtos tei
sės savojoj šaly plazdėti. 
Čia ji plazda išdidžiai, pri
mindama gausiems praei- i 
viams, jog garbinga šalis 
Lietuva, nors kenčia žiau
raus okupanto pavergta, yia 
gyva laisvajame pasauly e- 
sančių jos vaikų širdyse.

Lietuvių Komitetas Pa
saulinei Parodai, gavęs teisę

Brooklyne kviečia visų orga' 
nizacijų atstovų susirinki
mą, kuriame būtų aptarti ši
tokie klausimai:

1. Lietuvos pavergimo re
klamavimas amerikiečių 
spaudoje.

2. Nupirkti pilną puslapi 
New York Times masinės 
demonstracijos skelbimui ir 
lietuvių apeliacijai į Jungti
nes Tautas. Taip pat nupirk
ti pusę puslapio tame pat

Angelė Ann Rowston buvo 6 pėdų ir 7 coliu ūgio, todėl jautėsi nekaip. Ji panorėjo būti mažesnė, 
tai leido daryti operacijas kaulams sutrumpinti. Dabar ji savo ūgiu patenkinta ir jau su ramentais 
mėgina vaikščioti.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Mirė S. Bakanauskas ir kiti Suėmimai

Lietuvių čia dar nemažai, Worcestery per 1964 m. 
bet jų skaičius smarkiai policija buvo suėmusi 6,188 
tirpsta. Kas savaitė vis ne- asmenis. Jų tarpe daugiau- 
tenkame keliolikos tautie- šia buvo tų, kurie buvo per- 
čių. daug ragavų „skystimėlio“.

Šiomis dienomis mirė Sta- J. Krasinskas
sys Bakanauskas, 81 m- am
žiaus, per 40 metų laikęs Broliškas sveikinimas 
valgomųjų dalykų krautuvę
Millbuiy gatvėje. Sveikinu Worcestery gy-

VeJionis anais laikais bu- menantį savo mielą pusbro- 
vo žymus socialistų 40 kuo- H Juozą Krasinską jo 70 m. 
pos veikėjas, geras aktorius, amžjaus sukakties proga ir
Keleivio ir kitų laikraščių linkiu jam sveikatos, dar il- 
bendradarbis. ‘ gus metus gyventi ir apla-

Be jo. dar mirė Marijona mai visokeriopos sėkmės.
Makseliūtė-Šilalienė, Danie- Mikas Krasinskas
liūs Trunca, Marijona Pu-; Montevideo, 
niškienė ir Elena Matačins- Urugvajus, 
kienė. i 1,1 ■ ■ n———

iškelti Lietuvos vėliavą, ne-, laikraštyje apeliacijai į 
delsiant Įmontavo metalini Jungtines Tautas kolonializ- 
vėliavstulpį, papuošė gėlė- mo Lietuvoje klausimu su 
mis, kad parodos atidarymo' universitetų bei kolegijų 
dieną, balandžio 21 d., gale-! rektorių parašais, 
tų su kitomis paviljonus tu-' 3. Vizituoti Jungtinių
rinčiomis tautinėmis bei Tautų atstovybes, Įteikti 
valstybinėmis vėliavomis’ joms Lietuvos bylos medžia- 
pakilti ir lietuviška trispal-' gą ir kviesti atstovus Į viešą

Posėdžiavo Vliko Taryba URUGVAJUS 
Senus draugus aplankius

(Tęsinys)
Nors S. Zuoko adreso ne-

vė. Atlikus ši visiems Lietu- demonstraciją. Painformuo- _ _
viams ir Lietuvai reikšmingą; ti taip pat apie tai Jungtinių , Pas ’ sekretoriavo),
rloi-k?! nro/iofė rT,r»intic ir Toufu o+c+Aim inm’oncvkoe *• ^^OZlKaUSKaS. 01 ei- J.darbą, pradėta rūpintis ir Tautu atstovų vyriausybes, 
naujai atsiradusiomis išlai-, 4. Suorganizuoti viešą Bė
domis. Po kurio laiko ir tas tuvių demonstraciją Madi-

Birželio 4 d. posėdžiavo kad JAV vyriausybė pa- 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- skelbtų specialią proklama- . -• , . , ..
nimo Komiteto (Vliko) Ta- riją Pabaltijo valstybių tu!'ejau' bet, ’1,«ll<lellame 
ryba. Posėdyje dalyvavo: S. klausimu. ' ų mieste nesunku buvo j) su-
Lušys (jis ir pirmininkavo), „ . . . iasf.L Suradęsjo kuklų na-

Kaip jau buvo pranešta, meų, pasibeldžiau Į duris,
prel- J gegužės 17 d. AVashingtone Jas atidarė šeimininkė, tuoj

Maurukas J sPec^a^ pakomisė, kongres- pasirodė ir šeimininkas.

Dar turime senųjų veikėjų
Dar gyvi yra seniau veik

lūs vyrai — Leonas Jab
lonskis. Bronius Emkus. 
Pranas Juoziūnas ir kt.

. i

Ar turi šitas 
knygas?Moksle pasižymėjęs lietuvis

Petras R. Bieliauskas, LIETUVOS RESPUBLIKOS 
riausiais laipsniais baigęs h>ioRl.JA su spalvotu žema. 
North aukštesniąją mokyk-; lapių. 96 p«l. kaina .. 50.75

rūpestis Komitetui nuo pe
čių nuslinko, atsiradus vė-

son Sųuare Garden New 
Yorke. kur dalyvautų 15—

lia vos mecenatui Marijos 20 tūkstančių lietuvių, pri- 
Antanaitytės-Shallins asme- imti rezoliuciją laisvojo pa- 
nyje. j šaulio lietuvių vardu, reika-

Kai pora Komiteto parei- laujančią kelti Lietuvos— • «- — •---- — - - 1. _ ! * • _m_ _ . _ «. y »  m «_ _gunu lanKesi pas gero. ona- Klausimą jungtinėse rauto- 
lins. gyvenančią Woodha-Į se.
ven. N.Y.. ir išdėstė reikalą,; 5.Įteikti rezoliuciją su do-
ji gani- širdingai pasakė: kumentuotu memorandumu

—Kai matau savo tautie-

Balkūnas. J.
Stikliorius, K. Bielinis._  . ...
Bieliukas. A. Ošlapas. K. 'aujaina, apklausinėjo liu- žiūrėti, 
šiliūnas, K. Kudžma, J. Pa- °lal_nkus apie Pabaltijo vals- ivieš 35 metus, kada 
žemėnas. A. Vadeckas. A. tybėse okupanto vykdomą <įraugas Zuokas atvyko Į 
Skėrys, J. Puzinas, K. J. Jusinirn^ \r knus tautos nai- Montevideo. jis buvo jaunas 
Čeginskas, A. Budreckis, V. minimo veiksmus. Apie Lie- jr kupinas energijos
Banelis, V. Vaitekūnas ir B. tm a Rūdijo neseniai iš r1 e’ vyras, tuoj Įsijungęs Į lietu- 
Nemiękas. tuvos atvykęs A. : yiii soęįaĮĮstu pilęs ir KultŪ-

Vliko valdvbos nirm V ° 3pie- ?stl^ ? tenAta1^ pf1 ros draugiją, kurioje ėjo ku-
Sidzikauskas plačiai supa- man Viiko'įS. V Sidri- H laiką sekretoriaus ir kitas ju^į'Tarapaįk^ Pe'tro-
žindino su einamojo meto kauskas pateikė bendrą apie pava^sn^neBa“ rė',ė Gerda^ka':tė' J^.STAKMEI DISKĄ
tarptautinės politikos raida visus tuos krantus motvvuo- ^»isenjsi. pavargusį n nega- Matulaitis, Manan Mikelio- 32 psi.. kainair Vilko atliktais darbais. ųTareHkimą "wnė3" Sonumu^s buvo ZS Li',cija re?naitf' Gl°‘

lą, gavo Kolumbijos univer-
B' manės Edna F. Kelly vado- Gaila ir skaudu buvo Į jį sit’eto (^ew Yorke) stipen- ! LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Kai. 

na ............................. $0.50
diją.

NIHILISTAI, 3 veiksmų tragi
kai na ........................... $0.20

GYVULIŲ PROTAS. 212 dsL. 
kaina 75 centai.

Baigė aukštąjį mokslą
Clark universitetą baigė 

Adomas Bagužinskas. Vio-'
i t>; 1 DeL PINiGŲ, 3 veiksmų dra-lėta ^-latusev lCiute ll Rl-i ma L. Tolstojus, 62 psl., ksi-
cnardas čiraš. i n? ............. $0.35

Mokytojų kolegiją baigė LyTISKOS LIG0S dr F m* 
tulaitis, 24 psL, kaina *0.26

1.IETUVA,
__________________________ ______________  __________ ___  $0.10

ir Vliko atliktais
Jis daugiau sustojo ties lie- j duotus klausimus. ,- j v • -*j*» —-——, -----
tuviu, latvių ir estų šiemet ‘ gęs nervų liga, n dabai jo įė-Taparauskienė, Janet, RAMINĖS GAIRĖS. 32 psl..
sustiprintai pradėtos vesti. Vliko valdyba sudarinėja rankos dreba, bet dar suge- §vedait^ Judita zinkutė,: kams 25 centai,
kovos dėl Lietuvos, Latvijos savo atstovybes Įvairiuose ha jomis valdyti sunkvezi-, Roberta§ §įjanskas ir Mar-į JAUNASIS SOCIALDEMO-
ir Estijos laisvės ir nepri- kraštuose, kurios turės su- mį, kuriuo sau n seimai už- j gare(a Navickaitė. ! KRAIAS Nr 4 ir 5, kaina
klausomybės atstatvmo. Tę- vaidinti nemažą vaidmenį dirba duoną. - ---------------------
siant tą kovą per 25 metus Lietuvos laisvinimo byloje. Draugo S. Zuoko, kaip ir! ADMINISTRACIJOS 
reikia atnaujinti ir savo jė-' Pranešėją papiIdė g. Lu. daugelio kitų tos rūšies žmo- PRAŠYMAS

nių, tragedija prasidėjo ta
da. kai 1931 m., esant krizei “Keleivio’ administrari 
Urugvajuje, turėjo palikti ja praio gerb. skaitytojus,
Montevideo ir eiti dirbti prie ...... ,
geležinkelio, kuri tuo metu kur,e ke^ *dr“’’ prane-! 
tiesė nuo Treinta y Tres Į'wnt naująjį adresą neuž 
Rio Branco miestą. j oarnivii ir *maii

Ten prie to 135 kilometrų;
— -------------- ------- _ ilgio geležinkelio tiesimo

pačių veiksnių konferencijo- n.^ pasidžiaugė Vliko gau- dj, nuQ 193J m iki 1936
je Washinktone jau buvo s.iai Urbais u* pa- m kada jie buvo baigti, dir-

atnaajin-j parinktos ir pačios veikimo lakėjo toliau dirbti darniai 5 j-;etuviai: p. Matulis, J.
ir vaisingai. Tumas, J. Birkys. L. Binkys

Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui, komitetui 
kolonializmui tirti, Jungti
nių Tautu misijoms ir JAV 
valstybininkams.

6. Suorganizuoti masinę 
lietuvių eiseną prie Jungti
nių Tautų, kaip protestą 
prieš 25 metų sovietinę oku
paciją.

7. Išgarsinti visą tą įvykį gas ir tai kovai vesti prie- šys aI,ie lietuviq jauninl0 žy

čius dirbant Lietuvos labui, 
aš visada pasiryžusi padėti.

Įteikusi 500 dolerių čeki 
dar pridūrė:

—Ir tai darau savo tėve
lio Jono Antanaičio neuž
mirštamam atminimui.

Toliau besikalbant paaiš
kėjo, kad M. Antanaitytė- 
Shalins gimė Forest City,
Pa- šeimoje buvo trys bro- j per laisvojo pasaulio laik-, mones.,. - • X_______ TX ! ___

rija Lukaitė. Irena Mikelai-
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS HRvMI-

35 tentai

liai ir trys sesers. Iš pat ma
žens tėvelis visus vaikus mo
kė lietuviškai skaityti, rašy
ti ir dainuoti. Buvo laikas, 
kai visa Antanaičių šeima 
giedojo šv. Antano parapi
jos chore Forest City. o vė
liau Šv. Jurgio parapijos 
chore Pbiladelphijoje. Ma
rytės gimtiniame Forest Ci- 

tebeklebonauja

gį Į Washingtoną ir apie jo 
Lietuvių veiksniai — Vii- naujus pasiruošimus dė

kas, diplomatai, Aitas ir L- monstracijoms New Yorke. 
Bendruomenė šių metų sau- Vienu ir kitu atveju buvo ir

raacius, radijus, televizijas 
ir tt.

Į birželio 25 d. susirinki
mą kviečiamos visos organi-, rnėnes| įvykusioje kon- vra bendradarbiavimas su 
zacųos ir tos, kunos dėl ku- ferencijoje Chicagoje v|iku
nų nors pnezaseių negavo j staW ^drąsias v eikimo 
sumanytojų pa e m . . gai-res, o balandžio mėn. tų ’

MAIKIO KRAITIS '

Mūsų skaitytojai,

fGR S^i i V Ant A Š 
FREEDf M. parašė S. A. Vik
toras. 32 ps?.. kaina 50 centų

NEPR ĮKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Joną* K. Ka
rys, 225 psi., kaina .. $5 00

SIELOS BALDU. J. Srcelsto 
naus eiiėrašctai, 221 psl.. kai
na ................................. $0.76

VNARCIIIZMAS. 29 
na ..............................

psk, kai- 
... $0.16

PLB atstovas dr. J, Puzi- PA2INK LIETUVOS 
PRAEITJ

ty nreste teueK.euonauja d3mi prenumerateS. ......... , pnemoner.
kun. B. Paukštis, kuns ge- Maiklui su Tėvu dovanų: J
gūžės 23 d. šventė savo ku-Į g Bakanas. Bridgeville. Jau >’ra Paskelbtas Mani- 
nigvstės 50 metų sukaktį. Jis pa ,
telefonu skambino _ gerb. $3;00: K. Milaševičie-

atsiuntė
’’Iš praeities tavo sūnūs te 

stiprybę semia,“ -giedame 
1 - - , • , Lietuvos himne, o ar taip

_ r_____________ , Išdiskutavus pranešimus.! ir S. Zuokas. Darbams pasi- daroinc? Ar pažįstame jos
festas, kuriuo Į Pabaltijo eita Pri* Vliko šių metų są- baigus jie įssiskirste kas praeitį?
valstybių okupacinę padėti matos. A. Yedeckui pasiū- ?au. K Matuus ir L. Bin ys

- ‘ r - *• ----------- --------- pagjhko Treinta y Tres
mieste. J. Binkys išvyko Į 
Lietuvą. J. Tumas dingo be 
žinios, o S. Zuokas nusipir-

Shalins ir kvietė dalyvauti įam lton Ont P ir K kreipiamas viso pasaulio dė^ svarstymas atidėta,
iam suruoštame pagerbime. žtliSi MonteTv Park,'į Jis skelbiamas lie- birželio 18 d. posėdžiui Is-
Tai rodo mūsų vėliavos me-j Z“11KKai, u nte. , latvh} a nnkt? fcormsija (Vedeckas.
cenatės populiarumą jos po$900- J- Markus ForU rab^- Prancūz^- vokiečių, i- Maurukas ir Pazemėnas) są- 

Wniiams 6nt., J. Vaisiūnas.! ispanų ir portugalų matai perziureti.
Venezuela. ' Ja bon?.ls; dokumentu Budreckis pateikė jau-

Po $1.00: W. Alukonis,) „P?’ nimc organizacijų numato-1 j“ duktenį kurių viena jau «dministraciioie
_ . •  • • • j nnin

ko sunkvežimį ir apsigyveno 
Melo mieste. Čia susituokė 
su urugvajiete, susilaukė 2-

gimtojoie vietovėje
Geraširdiškas Marijos

Antanaitvtės-Shalins sutiki
mas padengti išlaidas, susi- Hudson n.H.. L J. Stasiu- šaulio kampeliai jį gaus pa- mos demonstracijos New, haį^gh^naziją^ir tarnauja
---------------------------------- eaireS S“?a^ISoTOje,okitadir

S'ų PabaUiTo tautų žmonės. at'^ *enaU ’U JU° aus-i lanko amatų mokyklą.
T . , . ... - I ‘ Pas Zuoką išbuvau pus-Jau atspausta fr siuntine-1 vaM ba pasky,,' an[rot dienok. Ta proga pa-

Balfe aCountn>s “ k?mis^ rinkti. medžiagai Naudojau ir antroje ptk

Saugus. Mass.. J. Shukis, Londone jau atspausta ir r?,'9 aV ie Ya . , ” , • TJ
Phila.. Pa... J. Banis, Chica- siuntinėjama knygelė ”Li- ?int.. J a ejo sie asmenys: mūsų Nemuną) esanti Bra- 

tu r K’o Tu - A i • • 6 4. D1™- Iždinis, dr. M. žili os miestą Jaguorao ap-J M 1%'SS Pea 'thUan‘a-' kur-' 3-e sutr?u*’?s Gimbutienė. V. Kulbokienė. lankvti. tikėdamasis ten ką 
, wark. N.J., R. Bertulis. Pea- pagrmd.nes zimos apie L.e- M. šnaWtvs, j. Cic4nas> A S pigiau nusipirkti. Dejai 
Waukegan, IH.. P. Suskevi- lSv0! uTvfeKom“ Budreckis ir K. Veikutis. * k '* Lt a • y *

čius, Grafton, Ont., M. Sto- Netrukus pasirodys ””The Komisija galės naudotis m°ten 
nie. Lawrence, Mass. Baltic Review“ ir ”Revista medžiaga, kurią buvo surin- CTJZ e

Visiems atsiuntusiems laik- Raltika“ žurnalų numeriai, kusi Rytų Lietuvos Sienų Iš Rio Branco važiavau F.
pritaikyti specialiai šių me- Studijų Komisija. Matulio aplankyti,
tų kovoms. Daromi žygiai, Elta M. Krasinskas

i i

jusias su tautinės vėliavos 
pasaulinės parodos rajone 
iruošimu bei ios išlaikymu 
iki parodos užsidarymo, mū
sų krašto okupanto nusimi
nimui. vra akivaizdu^ Įrody
mas. jog lietuvybės jausmai 
tebežėri ir čia gimusių lie-
tuvių širdyse.

(dp)

lis, No. Miami, Fla.. B. Pra
nevičius. La Šalie, Oue., Ste
lla Eshman. Wallesley, 
Mass. F. Valentukevičius, 
Nashua, N.H., J. Gardis, 
Verona, N.J-, F. Bružas. N.

,»

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam
raščiui Daramos tariame širdin 
gą ačiū!

Keleivio Administracija

š DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi.. Kaina .... ............ $1.00

DELKO SMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.16

KAU SENOVĖJE ŽMONĖS 
i RSIS’I ADYDAVO SAU 
ŽEMŲ. 28 psl., kaina .. $0.10

£ J L Ė S II STRAIPSNIAI 
(Raų, us ir ado popiežiai, r»- 
urrarizma«, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvo* istorija. • .fATERlAI ESTIŠKAS ISTORL 
Tai 1.000 puslapių knyga,. IOS SUPRATIM AS. 80 psL. 
lengvai skaitoma, kaina —
$12. Ją galite gauti Keleivio

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio 

knyga
TERORO IR VF.RGIJO* 

IMPERIJA SOVIETU
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema.! 
tos vergu stovyklos, kuriose 
kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

žarna SC.20
ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks- 

’no komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ........................... $0.25

• KCKCL’S 
Kjuna ....

13 KŪDIKIAI, 
........ $0.25’ATNOS aPIE TAISVĘ. A. Giedraitis, 32 pei., kaine ....... ..... $0.75

YRA SOClALIZAajA, 
K Kautskv, 31 psl., kai
na ............................. .. $04iV
‘HARCIO ŽIEDAS ir kitos s- 
•;\s3k(n-. A. Antanov. ta paL 
«ama 10 centų

Užsakvmus ru pinigais prašo 
ma siusti:

KELEIVIS 
636 Rroadw»y

1
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Jaunimas Rusijos sukit

(E) Šiuo metu įvairiuose 
Sovietijos miestuose studi
juoja apie 600 Lietuvos jau
nimo, iš jų — 450 Rusijos 
Federacijoje. Daugiausia 
mokosi Maskvoje ir Lenin
grade. Be to, jaunimas iš 
Lietuvos siunčiamas mokyk- 
tis į Gorkio miesto Politech
nikos institutą, Voronežo u- 
niversitetą, Riazanės Radio
technikos institutą, Ivanovo 
Cheminės technologijos in
stitutą ir visą eilę kitų mies- 
tų-

Tvarkykite vitrinas, ruoskit 
šūkius, gerinkite etiketes

(E) Vilniuje veikianti
vad. Respublikinė komisija
iškilmėms organizuoti vie
name paskutiniųjų posėdžių 
svarstė būdus, kaip geriau 
paminėti "šlovingąją sukak
tį“. Kai kurių kalbėjusių pa
reigūnų nuomonės:

J. Paleckis ragino ypač 
Vilniuje bei Kaune gerai su
tvarkyti vitrinas, paruošti 
šūkius, vaizdingus plakatus, 
kurie turėtų priminti "liau
dies džiaugsmą“. LKP CK 
sekr- A. Barauskas: "turim 
pagalvoti apie geresnį pre
kių išfasavimą, paruošti 
gražias etiketes, skirti dau
giau dėmesio suvenyrų, 
'bukletų su miestų planais4 
paruošimui“. Aukšč. Teis
mo narys B. Pušinis: "rū
pinkimės, kad kiekviena šei
ma sptvarkytų savo butą, 
pagalvokime, kuo apdova
nosime mažiausius pilie
čius“. Lietuvos Plano komi
sijos pirm. A. Drobnys skun 
dėsi: iki šiol niekas nepra
dėjo tvarkyti taip mėgiamą

P. Vietnamo m misteris pirmininkas Phan Huy Qhat 
(vidury su pypke) tariasi su korpuso vadu gen. Ngu- 
yen Chanh Thi dideliam mūšiui prie Quang Ngai ei
nant, kur žuvo 700 kariy.

Ketvirtis šimtmečio kovose 
dėl Lietuvos

Artėja
turi gerėti prekių kokybė

(E) Ryšium su Lietuvos 
pavergimo 25-tom metinėm 
vis dažniau pranešama apie 
įvairių miestų pasiruošimus.
"Tiesa“ skelbia apie Kaune 
vykdomus paruošiamuosius 
"didžiosios šventės“ darbus.
Partijos miesto komiteto 
pirmasis sekretorius K.
Lengvinas džiaugiasi, kad 
miesto darbininkai kiekvie 
ną mėnesį viršija gamybines 
užduotis. Pagerėjusi išlei
džiamosios produkcijos ko
kybė. Įvairios organizacijos 
įvykdančios planus. Remon
tuojami namai, aikštės, įren
giami skverai, skiriama dau
giau dėmesio vaizdinei agi
tacijai, remontuojamos par
duotuvės, nugriaunami seni 
kioskai, sutvarkomos žuvu
siųjų komunistų vietos. Ka
dangi ir jubiliejaus proga 
negalima apsįpįtį be a gitą, 
cijos, kalbama apie sparčiai 
gerinamą politinį ir kultūri
nį-auklėjamąjį darbą, apie 
seminarus agitatoriams bei 
propagandistams (taigi, — 
šiems teks aiškinti apie 25- 
čio pasiekimus... E.). Ta pa
čia proga Lengvinas ir kiti 
nusiskundė, kad vis uždel
siamas kai kurių istorinių — 
revoliucinių vietų sutvarky
mas, per maža dėmesio ski
riama vaizdinei agitacijai.
Geležinkelio stoty turi būti 
plakatai, rodantieji, kaip 
kauniečiai sutinką šventę.
Svarbiausia, kaip pareiškė
įvairių rajonų komunistų Kurmelis
partųos pareigūnai, visur £^“am^iK^lįausjga-

t na mūsų pasiryžimą dar 
' daugiau dirbti ir kovoti dėl 
Nepriklausomos Lietuvos at
statymo. Ateis laikas, kada 
Sovietų Raudonoji Imperija, 
tas didysis tautų kalėjimas, 
subyrės. Ateis diena, kada 
toji bastilija, padariusi di
delei žmonijos daliai tiek 
daug nusikaltimų, grius. Ir 
tada prisikels Lietuva. Be 
svetimų ir savų tironų ir be 
praeities klaidų. Lietuva, 
kurioje nebus nei dvasinės 
prievartos, nei medžiaginio 
skurdo, Lietuva, kurioje gy
ventojai pilnai naudosis 
žmogaus ir piliečio teisėmis. 
Lietuva, kurioje bus dalina
masi kąsniu su tuo, kuris jo 
visai neturi. Lietuva, kurios 
mes varpininkai — demo
kratai — liaudininkai sie
kiame nuo Dr. Vinco Kudir
kos laikų.

Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos

Centro Komitetas

Clevelandas,
1965 m. birželio 5 d.

ŽODIS VIENMINČ1AMS IR VISIEMS TAUTIEČIAMS

Iš Lietuvos ateinančios ži- nėra lengvesnė už aną. kurią
i/vz, n.-nrinėc V o r) SJo vicoi-i ir parac ian nrioč šimto motll 1 Sveikinimai

--------------- „r ----- . tei salėse >r kitokios mani-1 klauso nuo komunistų parti-|buv0 man0 irmasjs
Dionyzo Poškos muziejų, j festacijos. Maskvos raudo- jos ir valsty bes valdžios sau.; v di j inž Ar£Q Fun_
Valst Kinematografijos ko-1 nieP valdovai įsakė iškil- valiavimų, nei mokytojas. • k gavome netikėtai 
__ • IT S.„.*,*. I TYiinno; nominSt; mnhi kiniam įsakoma žaloti vailfn “ ’ ® .miteto pirm. V. Baniulis nu
rodė į išleidžiamus filmus. 
Pagaliau ir A. Sniečkus 
kreipė dėmesį į įvairaus po
būdžio apsileidimą, menką 
dėmesį į aplinkos sutvarky
mą, želdinimo darbus.

nios praneša, kad šią vasarą 
ten bus ruošiami paradai, 
dainų šventės, iškilmingi ak-

įr caras jau pnes šimtą metų i 
buvo panaikinęs, nei tamau- j 
tojas, kuris labiausia pri-Į

Lietuvių Bendruomenės žodis
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES IV-JI TARYBA, 

susirinkusi U-sios sesijos pasėdžių
1965 m. gegužės mėn. 22-23 d-d.

Valley Forge salėje, Benjamin Franklin viešbutyje,

Philadelphijoje, Pa., 

pareiškia:

Mes tvirtai tikime,

jog Lietuva ir lietuvių tauta, dėl Sovietų Sąjungos okupa
cijos, kolonizacijos ir komunistinio genocido šiuo metu 
pergyvenanti kai kam kartais beviltiškai atrodančias lietu
viškojo Valley Forge dienas, atgaus savo daugiau kaip 
septynių šimtmečių valstybiniu gyvenimu įteisintą nepri
klausomybę ir laisvę.

Mes protestuojame

prieš Lietuvoje tebesitęsiančią Sovietų Sąjungos okupa
ciją. kuri prasidėjo 1940 m. birželio mėn. 15 d. sovietų 
ginkluota agresija, sulaužiusia tarptautinę teisę ir iškil
mingas tarpusavio sutartis.

Mes šaukiame,
susirinkę Laisvės Varpo ir Konstitucijos Salės paunksmė- 
je, į Laisvąjį Pasaulį, prašydami sovietų okupaciją Lietu
voje sustabdyti, ir

Reikalaujame, kad SSSR

a) išvestų savo kariuomenę, policiją, kolonistus ir visus 
valdininkus iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos,
b) grąžintų į namus visus Pabaltijo kraštų išvežtuosius 
Sibiran, į Sovietų Sąjungos kalėjimus ir koncentracijos

plečiamas judėjimas "už 
komunistinį darbą“. Pro
dukciją didina mėsos, pie
no gamintojai, ir šiemet ti
kimasi parduoti valstybei 
žymiai daugiau produktų 
kaip pernai. Ar tai nebus 
pats didžiausias 25-čio su
kakties pasiekimas?

Lietuvos boksininkai— 
Europos čempionai

(F) Rytų Berlyne gegu
žės 23-29 dienomis vykusio
se lf-tose Europos bokso 
pirmenybėse iš astuonių So
vietų Sąjungos boksininkų, 
laimėjusių aukso medalius, 
du buvo Lietuvos boksinin
kai : kaunietis Ričardas Ta
mulis ir vilnietis Danas Poz
niakas. R. Tamulis (antras 
pusvidutinis svoris) Europos 
čempiono vardą įgijo jau 
trečią kartą, o D. Pozniakas 
(pussunkis svoris)—pirmą 
kartą. Į10 aukso prizininkų 
čempionų skaičių, be astuo
nių Sovietų S-gos boksinin
kų, pateko vak. vokietis ir 
lenkas. _____ „_____

rningai paminėti 25 metų ju- kūnam įsakomasaloti vaiko, Bostono laišk Kadangi 
biliejų nuo tenamojo pnsi- sielą, nei mokslininkas, ku-jmesneidra 4nei žįstf_, ,
jungimo prie raudonosios ris yra suvalytas komumz- enujautėme Wn e , stovyklas, ....... ...
sovietų imperijos. Okupuo- mo dogmų ir partijos m- nusteborre__kas salėtu tuo SU(^arant sąlygas lietuvių tautai savo likimą spręsti
tieji šia proga vėl bus ver- strukcijų. nei, pagaliau, me- mum_ narač^t;? laisvais rinkimais.nininkas, kuris neturi kury-!

bos laisves. J "Ar tai jūs, ar ne?“ Taip. tai Mes tvirtiname
Noi-s Maskvos bolševikai bu o , o j h i . _ 4 .

ir jiems priversti dirbti sa- vo mūsn \enn bičiulio i’4aisV0J° P3331^10 žmonėms, vertinantiems t alką, jog tai-
vieji propagandistai ir deda TopVa,,, oLfjns Ti« ner.l kos neSali būti, kai pusė pasaulio gyvena vergijoje;
visas pastangas sukelti skaitęs& mano straipsnius j°g istorija yra įrodžiusi, kad pastovi taika yra negalima,

Lietuvių Tauta pati per savo džiaugsmą, minint tariamo- t 1 ™ kai tautų likimas sprendžiamas tironų, o ne laisvų žmonių.
ISr-SnVfnzsoioe oMnvii, otciooJ irv i,,nrr4rvirv VMetUVyje , lS JO

sužino 10 musu adresu. Taip.

čiami džiaugtis dėl laisvės 
praradimo ir pavergimą va
dinti išvadavimu. Aikštėse 
ir salėse prievarta suvary
tiems žmonėms vėl bus įžū
liai kartojamas melas, kad

Žemaitės

minėjimai Lietuvoje

(E) Žemaitės gimimo 120 
metinės Lietuvoje pradėtos 
minėti gegužės 22 d. (Rašy
toja gimusi gegužės 31 d.).
Vilniaus respublikinėje bib
liotekoje gegužės 22 d. bu
vo atidaryta jubiliejinė pa
roda, vakare Akademinia
me dramos teatre vyko mi
nėjimas. Nuo gegužės 26 d. 
minėjimai pradėti Žemaiti
joje. Gegužės 27 d- minėji 
mas vyko Klaipėdoje, vė-,, ..liau Plungėje k kitaose: kupaclJa Pllna ta z0flzl° 
miestuose. Žemaitijoj. Džiu-i Prasn]e’ davua k^Ungus
ginėnų kaime, kur 1864-65 ^ad"s. gerbtl Lletu™s 
meteis žemaite gyveno, ati-! Valstybes suverenumą. Tai 
dengta memorialinė lenta.'' buvo ląetuvos Vyriausybes
Gegužes 30 d. Telšiuose pa-;rusa.iln,ma? >.r Pakyrimas 
statyta, i komisarų, kūne turėjo klus-

išrinktuosius atstovus atsisa
kiusi nepriklausomybės ir 
laisva valia prisijungusi prie 
Sovietų Sąjungos. Tokį pat 
begėdišką melą, tik dar di
desniu uolumu. Maskvos a- 
gentai skleis ir užsieniuose. 

Tačiau laisvos

jo prisijungimo jubiliejų, 
tačiau paradų aikštes bei iš
kilmių sales, kaip ir visą pa
vergtąją Lietuvą, dengs 
skaudūs prisiminimai. 

Visiškas žmogiškųjų ir pi-

Mes perduodame

už geležinės uždangos pavergtųjų, įkalintųjų ir nukankin
tųjų lietuvių įspėjimą laisviesiems:

KAS JŪS ESATE, MES BUVOME;

KAS MES ESAME, JŪS GALITE BŪTI!

Mes šaukiamės

į kiekvieną laisvę mylintį amerikietį, kurį su sovietų pa
vergtąja lietuvių tauta riša kraujo ar tik sąžinės įyšys, 
būti nenuilstančiu Lietuvos laisvės šaukliu.

Mes visi esame pavergtųjų brolių laisvės šauksmo 
syti. Tada berašydama as' aidas. Nuo kiekvieno mūsų priklausys, kaip garsiai ir

po ilgų metų mes susirado
me. Mes galvojome, kad 
Jackus Sonda mirė (reiškia, 
dai ilgai ilgai gyvens) Lie-Į 
tuvoje. o ką jis apie mus ta-Į 
da galvojo — negaliu paša 
kyti

lietinių teisių paneigimas.
Lietuvos! Masiniai areštai, teroras,

gyventojai, patys pergyvenę! barbariškas politinis žmonių! Apsidžiaugėme ir pradė
tuos Įvykius, žino. kad tai' sekimas, verčiant kitus išda-l jome rašinėti į "Keleivį“, 
buvo daugelio rusiškų divi-j vinėti. Griovimas viso to,' get netrukus mirė Arno,

L j zijų užplūdimas ir karinė o- kas per ilgus metus buvo su- įr pasilikau viena, pa-,

polėje "Marti“. Tą pačią' įsakymus. Tai buvo
dieną Kauno dramos teat-, PaĮu"«’”° ,va*dlmmas> » 
ras parode K. Inčiūros ”že- anksto Maskvoje suplanuo- 

’ tas ir specialaus emisaro į-maitę

kurta. Nekaltų žmonių, jų 
tarpe kūdikių, senelių ir mo
terų, deportacijos į Sibiro 
vergų stovyklas nežmoniš
kam vargui ir mirčiai. Pra
vieniškių. Telšių, Panevėžio, 
Červenės ir kitų vietų masi
nės žudynės. Ūkininkų api
plėšimas, atimant iš jų viską 
ir priverčiant juos eiti bau
džiavą kolchozuose. Išnie
kinti laisvės kovotojų kūnai

skendusi skausmuose. Tik 
tai po daugelio mėnesių ga 
Įėjau pradėti vėl dirbti, ra

vykdytas su rinkimais, ku-, turgaviečių aikštėse ir tuks
imuose gyventojai buvo ver-! tančiai kapų laukuose ir

PAKELTI MUITAI čiami balsuoti tik už komu- miškuose, kurių nei motinos, 
nrbtz a nistų partijos paskirtus kan-j ne\ artimieji negali lankyti-
DOVANOMS didatus ir su taip vadinamo I Tai — prisiminimai, kuriuos

Nuo birželio 26 d. sovietų liaudies seimo nutarimu, ku-! sukels 25 metų bolševikų o- 
muitinės taikys pakeltus' rio tekstą, Maskvos patikę-! kupacijos sukaktis. Ir jų ne- 

--—“ aukštes-1 tinių paruoštą, nelaimingie- išsklaidys nei orkestrų mar- 
■ šai, nei oratorių kalbos apie

tariamai laimingą tarybinį 
gyvenimą ir pasiektą pro
gresą, nes retas kuris nene
šioja neužgyjančių žaizdų. 

Su giliu liūdesiu prisime

muitus, labiausia 
niais muitais bus 
daugiausia pareikalaujamos mais ir ovacijomis priimti

apdėtos1 ji "atstovai“ turėjo ploji-

prekės. Pakelti muitai bus! 
taikomi ir iš paštų siunčia
miems gaminiams į Sovietų 
Sąjungą.

Jaunajai Lietuvos gyven
tojų kartai, užaugusiai oku
pacijos metu, melą apie lais
vą atsisakymą nuo nepri

Vnešposyltorg aiškina, i klausomybės ir prisijungimą nam* Lietuvos Nepriklauso-
kad paskutiniuoju laiku So
vietų Sąjungoje padidėjo į- 
vairių prekių gamyba, ir to
dėl įvedami padidintieji ap
saugos muitai.

Pr.

prie raudonosios imperijos 
atskleidžia dvasinė prievar
ta ir medžiaginis skurdas, 
tautinis persekiojimas ir gy-

mybės netekimą. Su skaus
mu lenkiame galvas atsimin
dami tuos, kurie mirė bolše
vikų kalėjimuos, masinio žu-

JAV seimeliuose yra 94 
negrai atstovai. Iš jų 18 pie
tinėse valstijose —-Missouri,
Oklahoma, Maryland ir' jokie žmonės sau tokiog ti- 
Kentucky.

• • •
Alaskoj beveik visa žemė 

priklauso vyriausybei*

ventojų rusinimas, tikėjimo i dymo vietose bei Sibiro ver- 
laisvės varžymas ir dialekti- • stovyklose. Ir su tyliu su- 
nio materializmo bei valsty- sikaupimu, žadinančiu tau- 
binės pasaulėžiūros privers-1 tinio pasididžiavimo,, kovos 
tinis brukimas. Jokia tauta pasiaukojimo dvasią, ati- 
laisva valia to neprisiimtų, duodame pagarbą žuvusiem 
— - - - partizanam, kurie taip did-
ronijos nenorėtų. Ir niekas: 
nei darbininkas, kuris tapo 
beteisiu valstybinės pramo
nės vergu, nei žemdirbys, 
kuriam kolchozų baudžiava

vyriškai gynė laisvę ir na
mus.

Prisiminimai apie ketvirtį 
šimtmečio trukusios bolševi-

užmiršdavau, kad esu viena, 
nes aš per savo straipsnius 
kalbėjau su kitais žmonė
mis — su skaitytojais. Ir ne 
tik per straipsnius: aš pra
dėjau gauti iš skaitytojų 
laiškų, užmezgiau su jais 
nuoširdžius ryšius, kuriuos 
ir iki šiol palaikau ir kuriuos 
labai branginu.

Dabar aš nebe viena. Gy
venimas eina toliau, saulė 
vėl šiltai šviečia ir man. Tik
tai, deja, paskutinius 15 
mėnesių sirgau kaip tik de
šinės rankos nervų negala
vimu. Todėl beveik negalė
jau rašyti, bet dabar, rodos, 
pasveikau ir esu pasiryžus 
tęsti savo darbą.

V. Cekauskienė
Vokietija.

plačiai laisvės šauksmas aidės pasaulyje.

Vytautas Volcrtas,
Pirmininkas

Dr. Elena Armanienė,
Sekretorė

"Keleivio“ Administracijai Gerbiamoji Redakcija.

Nors ir vėliau, bet geriau Man malonu pasveikinti 
negu niekuomet, taip sako "Keleivio“ 60 metų sukak- 
lietuvių patarlė, kuri ir te- ties proga ir palinkėti sėk- 
būna mano laiškučio pratar-' mes sunkiame darbe, 
mė. . "Keleivį“ skaitau nuo

"Keleivio“ 60 metų am- 1921 m., kada, būdamas 10- 
žiaus sukaktis nors buvo pa- to pėstininkų pulko mokyto- 
minėta jau žymiai anksčiau, ju ir knygyno vedėju, gau

* * *

Gerbiamoji Redakcija,
Atleiskite, kad pasivėli

nau. Siunčiu $15 čekį. Tai 
bus 2 metų prenumerata ir 
penkinė Maikio tėvui batam

davau iš JAV literatūros, 
jos tarpe buvo ir "Keleivis“. 
N uo to laiko "Keleivis“ vi
sais požiūriais padarė dide- 

Lai gyvuoja

bet aš, nors ir vėlindamasis, 
jungiuosi prie šios garbin
gos laikraščio sukakties ir 
linkiu "Keleiviui“ ilgus me
tus keliauti skelbiant gryną j lę pažangą 
tiesą ir tuo pačiu mūsiškėje i "Keleivis“! 
visuomenėje nešant šviesą. į Jūsų bendradarbis 

"Keleivis“ yra popillia- J Anatoliu* Čepulis
riausias lietuvių laikraštis; Chicago, III. 
išeivijoje. Jo vardą žino ir jį Į
skaitė ar matė beveik visi' .

NELAIMES KASYKLOSEsulopyti. Aš noriu, kad jis lietuviai nasaulvip
ltukAl'v'SX's"KeleAiuf ir j. Sal™! P^Unlnoj. ivykū

nijoje 236 angliakasiai. Bir
želio 7 d. dujos sprogo vie
noje Jugoslavijos kasykloje, 
kur dirbo apie 200 darbinin- 

į kų. Iš jų žuvo 70.

ros. Kada nors jį dar pavai
šinsiu lietuvišku krupniku. 

Sveikinu visus —
Antanas Martinonis

gų dabarties ir ateities me
tų. Priimkite kartu su šiuo 
laiškučiu prisiunčiamą kuk
lią $5 auką.

Jonag Janulaitis
kų okupacijos tegul sustipri- Cicero, I1L Chicago, III.

5‘
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Florida vasaros meta
S. MICHELSONAS

Dauguma žmonių iš šiau
rės važiuoja Floridon žiemą, 
bet mes susigundėme pama
tyti ją vasaros metu. Išva
žiavome penkiese: d-ras 
Kapočius su žmona, aš su 
žmona ir p. F. Zaleskienė.

Išvažiuojant iš Bostono

vėsintuvais, su gerais bal
dais, kas rytas išvalomi, ir; 
lovos paklojamos, visada 
pakeičiant patalines.

Ir vasaros metu viešbučių 
nuomos nebaisios, pigesnės, 
negu kai kuliuose papras-: 
tuose moteliuose keliu va-

gegužės 9 d. vasaros dar ne-; žiuojant. Kambarį tokiame 
buvo matyti, medžiai buvo viešbutyje — su dviem lo-j 
dar juodi, be lapų. Tačiau vom, su virtuvėle, su indais
važiuojant toliau į pietus, 
pradėjo rodytis jau žalia 
gamta. Marylando ir Dele- 
ware valstijose jau žydėjo

ir puodais — galima gauti; 
už $8 parai. Bet žiemos lai-: 
ku tas pats kambarys kai
nuoja asmeniui $28 per die-!

sodai ir visokios gėlės. Vii- ną, arba $190 per savaitę, 
ginijoje dar toliau buvo pa-, Todėl nemaža žmonių va- 
vasaris pažengęs, o abiejose žiuoja Floridon vasaros me- 
Carolinose jau buvo ir javai tu.
išplaukę. Tačiau važiuoti vasaros

Nuvažiavome tiesiai į metu per pietines valstijas
Miami Beach. Tai yra mies- labai karšta. Todėl turizmo 
tas ant salos, prie Miami ne- biuras duoda tokį patarimą:
priklausanti savivaldybė, tu
ri savo administraciją ir ge
rai tvarkosi. Majoru dabar 
išrinktas Eliot Roosevelt, 
buvusio prezidento sūnus, 

miestas

Buvusi prez. Kennedy nužudytojo Oswaldo žmona Ma
rina, šiomis dienomis ištekėjusi už eiektrotecjhniko 
Kenneth Jess Porter. Marina yra dabar gana turtinga, 
nes, kai Ruby nušovė jos pirmąjį vyrą, minkštos šir
dies žmonės jai suaukojo per $50,000. Būdama dar tik 
24 metą amžiaus ir su tokia pasoga, žinoma, nesunkiai 
galėjo susirasti ir kitą vyrą.

Iš Bostono iki Miamio yra 
apie 1,600 mylių. Tai ketu
rių dienų kelionė. Nakvoti! 
reikia moteliuose. Bet iš ry-1
to ilgai juose nemiegok. At- Keleivio prenumerata - geraKadangi miestas jokios sįkeik g.tą valandą ryto, kol 

pramonės neturi, o gyvena

moooooecoooooooooi

vien tik iš turistų, tai jis su
sideda kone iš vienų viešbu
čių ir motelių, kurie daro iš ___
turistų biznį. Puikiausi vieš-| Je j/nevižiuok, iki'šuUms, 
bučiai stovi pajūry. Kiekvie- pacĮa daugumas motelių gali

m^XkTutmovb“: dovana visokiomis progomis
uždarus. Tuo būdu:r;gus ii-i

giau turėsi vėsaus oro vidų- /

rie to prisidėti ir Chvuš- KAS GI YRA TAS MURKLYS?a^akyk, Maiki, ai tei te pne io piibiaeu ir c n rus- pnVatiių juros frontą ir pne koti nakvVnės nuo 4-tos va 
sybe, Kad musų prezidentas ciovą. Ale tas nesutiko, mis- nuikn tvankini fsvi- ,‘ naKVYn“s‘
tau nradėio daivti žeme ant lino kad ruskiai vioni na - puiKų nemunų t svi ian(Jos popiet. Ir neprava- J° aal'u zemę an , mmmg pool) savo kieme, ^iuok nei vieno motelio, ma-
mėnulio?

— O
i tys nutūps ant mėnulio y V anduo į tuos tvenkinius nydamas ka(j toliau rasi ge-! “

saką girdėjai?
kur tėvas tokią pa- nušluostys Amerikai nosį. Ir traukiamas iš jūros ir kas 

• bolševikai buvo jau pa- rytas, kol svečiai dar miega,-Buvo apie tai gazieto- leisti į mėnulį. Sako vienas Dauguma? X “
rašyta. Sako, reikia tik jų buvo išlindę iš to reple- vai-

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

resnį’" Gali'būt,kad patspir- įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 

į žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
Moteliai statomi netoli nuo; sjjpnj jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, į

mas vanduo ir elektra. Nu- kune likosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors j 
važiavus toliau nuo miesto, • ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.
TvrgtpĮi ian sunku rasti.

se
parašyti į Vašinktoną gro- no ii laisvas po orą vaikščio- kais> maudosi tvenkiniuose, 
matą, kad nori ant mėnulio jo. Nu, tai ką tu ant to pa-. Viename tokių viešbučhj 
žemės, Ui ir gausi keletą sakysi? I įr mes buvome apsistoję,
akrų. Ar tu neskaitei? į — Ne, tėve, jis visai ne Kambariai labai švarūs, su

— Skaičiau, tėve, buvo' vaikščiojo, bet prisirišęs vir-Į
rašyta, bet ne taip. ve prie erdvėlaivio vilkosi -------- : • - - ---

__Nu, o kaip? paskui ir vos vos įlindo at-į
Prezidentas niekam gal. Ir vis dėlto mėnulio ne-; dįnamog sausog jo iygUmos 

mėnulio akrų nedalija, teve. pasiekė. • ir kloniai Urp kainų. Se_
Tačiau vra tokių nei&manė- —— Nu, tai kitą kartą galės j^įay galėjo tenai būti ir van- 
lių, kurie rašinėja jam laiš- pasiekti. . . i dens, bet dabar mėnulis sau
kus ir teiraujasi, ar negalė-i — Jeigu pasieks, Ui uzsi-
tų gauti mėnulyje gero skly- muš. 1 — kur jo vanduo
po žemės farmai. Toki laiš-, — O ką gali žinoti, Mai- pasįdėjo?
ką anądien jam paiasė ciu ki. G<?1 ii neužsimus. j __ Vanduo tėve, nyksta
Tulsos universiteto studen-1 — Tas jau žinoma, tėve.'vįsur Va, Kalifornijoje yra 
Ui. Prie savo prašymo jie Gegužės pradžioje rusai pa- dykuma, vadinama "Mirties 
pridėjo ir mėnulio nuotrau- leido i mėnulį savo erdvė- Kloniu“. Tai yra 1,881,700 
ką. pažymėdami joje vietą laivį, pavadintą "Lunik V“.akrų plotas, 280 pėdų že- 
prie Ramybės Jūros, kur jie jįe norėjo patirti, kaip tas nniau jūros lygio. Seniau te
norėtų Įsikurti. Savo prašy- jų ”Lunikas" tenai nusileis,' naj buvo milžiniškas ežeras,
mą jie net pas notarą legali- ar bus galima kitą tokį siųs- į beveik jūra, bet šiandien , R 2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti
zavo..................................... i ti jausužmogumi? Menuli ;saUsa. Afrikoj panaši dyku- . Bayyraplati! „ 'y * iatinlojus bei Fondo Įgaliotinius.

— Nu, o ką jiem prezi- jįs pasiekė, bet krisdamas; ma vadinasi Sachara, o Azi- b bga jūros Įlanka Maiylan-j y^A1I f **
dentas atsakė? sudužo i šipulius. Aišku, jei- joje_  Gobi. Pastaroji ūži- do valstijoje. Seniau turistus

— Prezidentas privatinių gu jame būtų buvęs žmogus. ma 300,000 keturkampių su. automobiliais keldavo
laiškų neskaito ir neatsaki- jis būtų žuvęs. myiįu plotą. Kol tenai buvo SlaivaL Trukdavo apie 4 va-j LIETUVA rauna su nuola>da pagal pasirinkimą dar siuos Litera
nėja, tėve. Juos atsako sek- —Taigai negeras buvo vandens, buvo ir gyvybės, landas laivui perplaukti, t ūros Fondo leidinius:
retoriai. Jie pranešė tiems tag ”lUnikas“. Amerika ką liudija atkasami miestai Dabar yra Įrengtas nuosta-

galės padaryti geresnį. Štai, įr išnykusių gyvūnų kaulai.! bus tiltas su tuneliu. Tai yra
du Amerikos astronautai ke- Didieji Afrikos ežerai irgi je vienas tiltas ir tunelis,

- - ‘ - mažėja. Vanduo nyksta vi- bet tr.jų tiltų ir dviejų tune-
sur, tėve. Nyksta ir didis hų kompleksas. Nuo sausze-, 
druskingas " ežeras Utah mjo kehas prasideda Uitu;.
valstijoje. Todėl išdžiūvo ir uz kelnĮ m.ybų nusileidžia . . . ... .. M ........... ...
mėnulis Dabar astronomai P° Jura ir eina kekas mylias šieji, sakysim, knygą Penktieji Metai uz sias dvi knygas moita

i OTursiys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauRietsg
vali os’ me^ke^ų patart?- ^Mojams. Bet ir suau^ neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
na pasirinkti’ pajūriu. Taip pakos- Jos kalba ST3“’ pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
bus vėsiau. Pravažiavus New saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
Yorką. dauguma ima Newjta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
Jers«y autostradą (turnpi- pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių 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 AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

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

253 psl., kaina $3.00.

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

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

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Martaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

Į SIDABRINĖS KAMANOS, 
’ Kazio Bradūno eilėraščių 
; premijuotas rinkinys, 94 

nsl. kaina $2.

sąrą karštas. Tačiau kur jis 
baigiasi, tenai prasideda O- 
cean Hiway — pajūrio ke
lias. Jis eina pajūriu ir nu
veda iki Chesapeake Bay. 
Jis paženklintas US 13 ir 
US 17 numeriais ir nuveda 
iki Miamio.

Chesapeake Bay tiltas

636 E Broad wa v

“KELEIVIS”

- - :----- So Boston 27. Mass

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry- 
j nos Grigaitytės eilėraščiai,

studentams, kad jų prašymo gajgS padalyti geresnį. Štai, 
negalima patenkinti. ! Amerikos astronautai ke-

— Kodėl negalima? i turias dienas skraidė dangu-
__Visų pirma todėl, tėve.! je ir sveiki vėl nusileido že-

kad tarp žemės ir mėnulio mėn. Taigi jie galėtų ir ant 
kol kas dar nėra jokio susi- mėnulio sveiki nusileisti, ar 
siekimo. Antra, žmonėms ne?
yra dar pakankamai vietos —Ne, tėve’. Matai, čia jie 
ir šioje žemėje, tai kam sap- nukrito Į Atlanto v andeny- 
nuoti apie mėnuli? ną. kur jų laukė išrikiuotas

— Sakai, kol kas dar nė- gausus Amerikos laivynas 
ra susisiekimo su mėnuliu, su lėktuvais, kurie juos gy- 
Bet kai atsidarys susisieki- vus išgelbėjo. O kas jų lauk- 
mas, tada jau bus pervėlu, tų mėnulyje? Pagaliau, me- 
ba raidavei mėnuli užpona- nulyje ir vandens nėra, kur 
vos visokie kapitalistai. Juk būtų galima gyviems nusi- 
tu matai, kaip greitai jie už-, leisti. Mėnulis sausas ir kal- 
plūdo Ameriką, o paskui nuotas, jo pluta kieta. Todėl 
apsėdo visą Afriką ir Aziją, ir rusų Lumkas sudužo. 
Taigi galės būti taip ir su Negeriau butų ir Amerikos 
mėnuliu. Reikia, Maiki, ap- erdvėlaiviui

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS
Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, j premijuota knyga, 80 ps’.
------------------ ---------------------------------------- -----------.J Kaina $2.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLYb, A. Giedriaus graži 
apysakai jaunimui, 130 psl., 
kaina......................... $1.80,

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

įVEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass.

E. Broadway,

TAU, LIETUVA — 480 psl.. kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveiksiu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU,

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ’’ $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” ~ $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku-

pradeda manyti kadirMar- tuneliu: paskui Vėl išeina $10.00. t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin- 
sas džiūsta. viršun, eina kelias mylias tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna

__  Nu, tai pasakyk, kur tiltu ir tada vėl į tunelį. Ga- nuoiaidos $5.20
tas vanduo dingsta?

— Niekas tikrai nežino.
tėve. Lengviausias būtų at
sakymas: išdžiūsta. Bet tai 
nieko neišaiškina. Nes jeigu 
džiūsta didieji ežerai, jeigu

lų gale baigiasi tiltu antroje 
Įlankos pusėje. Tai yra tik-į
ras inžinierijos stebuklas. . . on . . .... .... • . . .. . i ramui po 80 centu be persiuntimo.Kelione tiltais ir tuneliais: .
eina per jūros Įlanką 17 my-

pas Fondo įgaliotinius:

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll1/;) įrėmi-

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis

lių
Šitam susisiekimui Įrengti,didelės dykumos jau sausos,

tai kur tas vanduo nueina? reikėjo supilti jūroje 4 dirb- 
Į jūras jis ne visas grįžta, tinęs salas. Darbas kainavo 
nes yra pastebėta, kad ir jū- $200,000.000. Yra apskai- 
ros senka. Gali būti, kad ir į čiuota, kad iki 1983 metų 

Sižiūrtti iš anksto, kad kiti L. Bet tu sakei, kad antį mūsų žemė išdžius, kaip mė- šitie pinigai bus išrinkti, nes 
neižlistų už akių. I mėnulio yra Ramybės Jūra, | nulis. kiekvienas automobįlįs su

L Niekus kalbi. tėve. i kur anie studentai norėtų. — Nu, ta. kas bus, Maiki? važiuotoju moka $4.00 it
Ne Maiki aš kalbu' farma įsitaisyti. Taigi van- Iš ko tada alų darysime? kiekvienas ekstra keleivis

imtai Juk tu žinai, kad A- dens tenai turi būti. jeigu _ Jeigu žemė isdzius. te- moka po 80 centus. Kai t. -
imtai, juk tu /.i .' ve, taj nerelkes nei alaus.1 tas issimokes. tada jis pereis

juro- nes Ūda jau nebus, kas jį valstijos nuosavybėn.
(Bus daugiau) 1

rimtai
merika ne juokais ruošiasi yra jura. 
susisiekti su mėnuliu. Buvęs ■ — T ėve, menulio
prezidentas Kennedis kvie-'mis“ bei "marėmis“ yra va-, gertų.

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J, Valaitis, 1507 So. 51 th Avė.. Cicero 50. III.
A. Sokaoskas, 2002 ir'erdinand, Detroit 9. Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd_ R Cleveland 12, Ohio. 
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT- 
STOVYBt "KELEIVIO*4 ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way. So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidyklos įeikalais kreipiamasi žioo 

adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St., lOth fl-, New York, N. Y,

i
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MARIUS KATILIŠKIS

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

(Tęsinys)
Steponui Vingilui reikėjo susiimti abiem rankom ir 

laikytis, kad neiškristų iš pasiutusiu greičiu riedančio ve
žimo. Arkliai išvertę šnerves prunkščia ugnimi. Mesk ša
lin botagą ir tik spirkis kojomis — taip jis vaizdavosi sa
vo kilimą laimės link.

Laimę reikia pridaboti. Ji — kaip jaunas mėnuo.
Jei paspėjai su jo pasirodymu danguose paruošti dirvą, 
nukirpti pavasarinę vilną, išgramdyti ir išvėtyti aruodus, 
tai žinok, kad viskas prisipildys su kaupu. Visam yra lai
kas ir vieta- Nespėsi — tai ir paliksi patyčioms ir akimis, 
prineštomis smėlio. Ir laimė nesimėto pašaliais. Ji — kaip 
paparčio žiedo radimas savo vyžoje, arkliaganiams ver- i 
Čiantis kūliais po pleškančia deguto ugnimi, iškelta senos 
epušės viršūnėje.

Kai ji plykstelia ir apiberia kibirkštimis ir plėnimis 
apžabalindama tave. Trini blakstienas ir netiki, ar tai ne 
pagirioto sapno vaidinys. Ji sukrečia ir supurto iki stuburo • 
slankstelių, iki dubens kaulų, kad nebežinai, ar sėdi, ar 
stovi, nebejausdamas vienos ar kitos savo kūno forma
cijos.

Laimė neatžingsniuoja rudeniu, iš lėto barstydama 
lapus. Ji puola tiksliai apskaičiuotu šuoliu, it lūšis, ir aki
mirkai sustingsta — pasigėrėti savo aukos visapusišku 
pasimetimu. Laimė svaigina. Ji beveik žudo, tartum per 
didelė gyduolių sauja. Laimės turėtumei privengti, jeigu 
nesi pasiruošus jos pilnumoje priimti. Ją reikėtų prigesin
ti, kad nesmigtų ietimi, nesvilintų mėlyna autogeno Į 
švirkšle. Prisidengti tamsiais akiniais ar nuleisti skydeli.' 
kaip įsukus gulsčios pavakario saulė* užlieton autostradon* J

Jis turėjo pasitempti, nenorėdamas susivelti dulkėse j 
po kitų ratais.

Jį lenkė mašinos, ir jis lenkė, jis stoviniavo prie besi- i 
keičiančių šviesų. Visų metų, visų modelių ir pavadinimų, 
įlvigubu įvairiaspalviu sriautu tvino greitkelyje. Kažkur 
gaižiai ir nervus ardančiai žviegė stabdžiai ir asfaltą ės- ' 
pamos padangos stūgavo laukiniais balsais. Greitoji pa-;
galba skynėsi kelią automobilių tėkmėje, mėtydama rau- ' Gerai, rašo dr. White, 
donus šviesų pėdus, o nuo jos neatsilikdama policija kvy- kad mes pradedame tomis 
kavo sirenomis. Jos lėkė ir pralėkė. Iš priekio ir iš užpaka- problemomis susirūpinti. \- 
lio, ir Steponas gniaužė vairą tikir.damasis, kad jis viso to ra Jau. padaryti milžiniški 
turi išvengti, apsilenkti, praslysti, kad visa tai tik kitiems, ^^jai^pa^ndinių ^tyri 
tik ne jam, ne jam. Iiki šiol jam visada sekėsi — pasiutu 
šiai sekėsi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dainininkas Pat Boone uždeda vainiką Sue Ann Dow- 
ney iš Columbus, Ohio. kuri Miami Bearh. Fla., išrink
ta JAV grožio karaliene.

Teisės patarimai

Klausimas

M<wa^;is3SMai’

n!"%*«»**

Ben. Rutkūnas

LAUKIU AUDROS

Dilgina skausmas krūtinę.
Man ilgu. Sunku.
Aš tremtinys svečių padangių, 
einąs dygiu taku.
Jūs siūlote auksą, sidabrą.
O aš telaukiu audros.
Ji kils iš skriaudų okeano 
ir šils, ir staugs, ir niauros.
Ir laisvę atneš mano šaliai.
Pavasarį žalią atneš--------
Palaiminto rytmečio giesmes 
giedos dangus, giedosiu aš.

Kas daryti, kad širdies 
smūgių išvengtume

NAUDINGI GARSIOJO DR. WHITE PATARIMAI
VISIEMS j

(Tęsinys)

Reikia pažinti ne vien ligas, jaunesnių kaip 40 metų am
žiaus ir jau turinčių širdiesbet ir sveikatą

lo mokėti tėvams išlaikyti, 
priklauso nuo to, kiek vai
kas uždirba ir kiek jis turi 
savo šeimos. Miestas, norė
damas sumažinti savo fi
nansinius įsipareigojimus, 
sužino, kiek vaikai uždirba, 
kokia yra jų šeimos sudėtis,

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. • įr tada nutarįa> ar miestas 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio privalo prisidėti prie betur- 
skaitytojas. i čių tėvų išlaikymo.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo Labai abejotina, ar ligo- 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Jielgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

ninė galės viršminėtais įsta
tymais pasiremti, ieškoda
ma skolos iš Tamstos sū
naus. Jei miestas būtų sumo
kėjęs arba apsiėmęs sumo-

i kėti ligoninei priklausomą 
Ar turi sūnus mokėti tėvo SUmą, išieškojimo iš Tams-

I

n - • - skola?Pernai mano vyras mirė | •,
ir paliko skolos ligoninei už 
jo gvdvmą. Dar jam gyvam ? ’
esant, aš kreipiausi pašalpos1 
į miestą, ir man ten pasakė. 1 
kad aš galėsiu gauti pašal-

tos sūnaus klausimas būtu
Susirūpinusi motina daug aiškesnis.

LEIDO GIMDYMUS 
KONTROLIUOTI

Atsakymas
Jei tėvai yra beturčiai ir 

pos pagal Kerr-Mills įstaty- patys negali uždirbti dėl se- Aukščiausias teismas pri
mą. Turto aš jokio neturiu.! nyvo amžiaus arba ligos, tai l)ažipo priešingų konstituci- 
Mano sūnus tarnauja civili-! pagal Massachusetts įstaty- jai Connecticut valstijoje 86 
niu tarnautoju kariuomenė- mus vaikai Sah butl Pavers- metus veikusi istatvmą, ku- 
je (Air Force) ir gyvena vi-| ti pnsideti pne savo tėvų iš- ris draudė naudotis dirbti- 
sai kitame mieste. Man da-! laikymo. Sis Įstatymas vadi- nėmig priemonėmis gimdy- 
bar sako. kad sūnus turės namas Destitute Parents mamg kontroliuotL
mokėti už tėvo gydymą ir Statute* . Be šito baudžia- Tviassanhiisortą ir kai ku- kad pašalpos pagal t, ktrr-' mojo Įstatymo. Massachu Massachusetts .. kai ku
Mills Įstatymą neduos. Aš setts turi dar civilini įstaty
kol kas nė vieno cento nesu kuris numato sumas, 
iš miesto gavusi.

riose kitose valstybėse tėra 
uždrausta pardavinėti to- 

i kurias vaikas, jeigu jisai už- kias priemones. o vartoti
dirba, turi mokėti tėvams iš- leidžiama.

Paskutiniuoju metu visur

name jie gyvena. mintelę priemonę nuo zmo-
Suma. kurią vaikas priva- nių pertekliaus apsisaugoti.

ligas. Tų tyrimų rezultatai 
buvo paskelbti 1954 metais 
ir Harvardo universiteto iš
leisti atskiru leidiniu, vad. 
"Coronary Heart Disease in 
Young Adults“. Gertler. j 
Menard M.& White, Paul D. 
Harvard University Press.nejirnų srityse, ir aš tikiu.

kad daugelis, kurie šiandien • ,, . •
ši mano straiusni skaitote Velesnni tyrim1? rezultatai 

Jis išvažiavo pirkti gėlių. Jis manė, kad raudonos ro- sįlauksite dienos,* kada mes paskelbt! AM A zurna- 
žės tiks geriausiai. Dvidešimt septyni žiedai sudarė puoks- p-aiėrime išvengti artel io- *e m* "e^ruze? nr* Is 
tę jos metams ir jos gimimo dienai. Tiek metų nenupirko Slerozės, kada niekas ne- veikalu daktaras White že- 
nė gėlytės, tiek metų net neprisimindavo jos gimtadienio, beturės mirti nuo koronari- miaJ\ Pat^lkia svarbiųjų 
Kad nebebuvo ir kada vis įsiręžus traukiant į kalną ir. nės širdies ligos, išskiriant Pen ll^ ^un san rau 
bėgant pakalnėn ristele Jis stebėjosi, kiek daug gražių da-' gal būt labai sename amžių- i. Jei paciento artimi gi- 
lykų praleista, jų nepastebint ar nenorint. Ji§ niekad ne- je, kada tokia staigi mirtis minės kada nors sirgo koro- 
jautė noro rūkyti ir išgerti tegalėjo tik prisiversdamas. į būtų tik maloninga be skaus- narinėmis širdies ligomis. 
Taip. ir cigaretė ir stiklelis nepakenks, tad galima už- 11 kančių išeitis. Nors ta- {

tai menka paguoda žmo- Galite ištirti savo šeimos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KURSAI

Dainavos stovyklavietėje, 
netoli Detroito, birželio 14 
d- prasidėjo 2 savaičių tau
tiniu šokių mokvtojų kursai, 
kuriuos rengia JAV LB 
Centro ir Kanados Krašto 
valdybos. Juose dėstys 11 
patyrusių mokytojų — Leo
kadija Brazdienė. Ona Ivaš- 
kienė, Liudas Sagys, Bronė 
Jameikienė, dr. Jonas Balys, 
Vera Rudauskienė, Juzė 
Vaičiūnienė, muz Jonas 
Zdanius, Jadvyga Matulai
tienė, Galina Gabienė ir Ge
novaitė Brechmanienė.

PIRMOJI NEGRĖ
AMBASADORĖ

Prezidentas Johnsonas 
negrę Patricia R. Harris pa
skyrė JAV ambasadore 
Luksenburge. Tai bus pir
moji negrė tokiose pareigo
se.

Iš viso 12 negrų yra pa
siekę ambasadoriaus laips
nio, du iš jų dabar yra Afri
koje — vienas Dahomey, o 
antras Senegal ir Gambia 
valstybėse.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanot’

r.u*^

sukti kad ir čia.
Prie Eastem ir septyniasdešimt devintos jį patraukė , į.. aštrioms širdies at- tai, kokiame amžiu je kurie.

nervingai trūkčiojanti strėlė, rodanti įpilamas ir ištustina-, akomg pįrma neflJ gautas m*r® ir ar turėjo tokias ligas, i 
mas kokteilio taures, gal dar kas, kaip vietos atokumas j gajurinis medicinos atsaky- kain angina nectoris, koro- 
ir visiškas nesiderinimas su jo iki šiol pažintomis vieto-I mag> -ej mes ka nors tUQj narinė trombozė, smūgis, 
mis, kur. bėdos verčiamas, turėdavo užeiti su tautiečiu nepadarysim tokioms širdies aukštas kraujo spaudimas,

1 diabetes (cukrinė), hyper-
cholesrerolemia. podagra, ir 
ar tokias ligas turėjo tėvai, 
seneliai, dėdės, tetos, bro
liai ar seserys? Jei šeimos 
istorijoje viena ar daugiau 
tokiu salvgu buvo. tenka į-- 

gu mes skelbė ir patys prak- tarti, kad jūsų pacientas yra 
tikavo pagrindinius sveika- palankus artenosklerozei. 
tos papročius, ypač kas lie- ^uo daugiau tokiu atveiu iš 
čia maista ir fizini tinkamu-1 abiejų, tėvų pusės, tuo dides

nis bus paciento palinkimas 
tokioms ligoms.

2-Jei laboratorijų tyrimas 
(skystyje)

nėms. kurie jau yra pa- istori ja, krepdami dėmesį į

ir prisėsti. . ! atakoms išvengti. Aš ma-
Viduje buvo tamsu, kaip ir visose amerikiečių taver- į nau? kad mes jau daug ką 

nose, stengiantis sudaryti kuo didžiausią geriančiojo lais- j galime padaryti, pasinaudo- 
vės iliuziją. Nuostabi švara ir skaudanti tyla glėbė erdvę, • darni jau šiandien turimais 
nors iš kažin kur košėsi garsai, lyg muzikos, lyg ir ne, ir ir mn«i
dar kažkas, kas iš karto apjungė pasitikėjimu. Pusmėnulio
formos baras atitvėrė ir dalino uždarumą į dvi skirtingas 
puses. Vienu metu tartum pilnatyje ir delčioje. Juodomis 
sermėgomis apsidarę vyrukai galėjo būti šio pasaulio žmo
nės, kaip lygiai atkilę iš kitur. Baltas krūtinės trikampis 
ir juoda kokarda priartėjo ir sustingo. Jis suprato, kad į 
reikia užsakyti.

Puiku. Čia visai kas kita. Jis sukino pirštuose šipu
liuku pasmeigtą uogą, nežinodamas, kam ji — užkandai ar 
stiklui papuošti, tikra vyšnia ar koks plastikinis gaminys.
Bet ne tai svarbu. Jam patiko sėdėti prieblandoje ir mąs- j 
tyti. Niekad neturėdamas laiko apmąstymfems, tarėsi j 
būsiąs pasilikęs ir tik šiandien aptikęs plyšį savo buityje.
Bet ar anksčiau jis galėjo? Ne. Nes priėjimai prie to buvo 
perkami aukšta kaina, visko atsižadėjimų kaina. Ne lote
rijos rato stabtelėjimu, o kietu ir užgožiančiu darbu. Šian
dien jau buvo kitoje padėtyje ir daug ką galėjo. Vežė 
žmonai gėlių ir jautėsi užsitarnavę? tokios valandėlės.
Ir būtinai užsuks su žmona pailsėti ir atsigauti.

(Bus daugiau).

patyrimais ir mūsų senovės 
medikų patarimais, kurie, 
matyti, žinojo ir labiau ne

Kaip atrodo kandidatas ; parodo serume
aukštą kieki cholesterolio, 
urinės rūgšties ir cukraus.

3. Jei pacientas, valgyda-

į širdies pnepuolį?
Per keletą dešimtmečių 

mes jautėme, kad paveldė
jimas daro kai kurios įtakos h}*8 Per riebią dietą, pasida- 
palinkimui į koronarines li- r® riebus (susikrovė 8a5f° 
gas. bet tik vėliausiais me- kūne riebalų, ypač gyvulinių
tais buvo visa daugybė atsi
tikimų rūpestingai ir nuo
dugniai ištirta. Massachu-

riebalų).
Reikia pripažinti kaip 

tikrą laktą, kad riebalai nu-
setts General ligoninėje bu- i sėda taip pat ir koronarinė- 

| vo pravesti tyrimai asmenų, J se arterijose.

4. Jei pacientas perdau" 
rūko cigarečių, veda sėdima 
gyvenimą, tai yra didžiąją 
dali sėdi kėdėje ir rodo po
linki perdaug jaudintis, ko
kiai nors nepalankiai padė
čiai susidarius. Tokius fak
torius tenka priimti, kaip 
beveik tikra dalvka. kad pa- 
ciertas gali srauti koronari
nę širdies ligą.

5. Jei pacientas yra stam
bios formos, su dideliais', 
kaulais ir sunkia muskulatū- i 
ra (mc-somorfinis somatoti-į 
pas). Visi tyrimai parodė, 
jog mesomorfai (sunkiojo Į 
tipo) asmenvs daug kabiau 
gauna koronarines širdies 
atakas, kain augšti liesi 
("skūra ir kaulai“) ektomor- 
fai.

Žinoma, tai nėra taisvklė, 
pastebi dr. White, bet tai v- 
ra skambutis, kad i tokius 
reikia daug daugiau dėme
sio kreipti, kadangi iie yra 
labiau palankūs širdies ata
koms.

(Bus daugiau).

T » IfTlTVAflI7EB UMTZyvVTTJ iar.
se<ri»M«»Tnnkri»ty nriH' «lėl bo 

i*»vikn oltrpacijc- ir tpro>c f.irt' 
▼oje. Kaine .......................... 25 Ge*

ŽVILGSNIS J PR*FTTl X ZoKrv .

M ............................... t.'.Of.

DIENOJANT. •‘Vnyr’"-ėib karjitiai- 
s'Spar« K’nrA ^ipV'P’o 
minimai. V-4 o»i_ kaina P

1905 METAI. Kipre. Biehe.io ataim* 
rimų antroji dalis. 592 purlania’
Kaina .........................................

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
anrir.ko ir sęcr-.-iaenvū Jora« Br 
Ivr 472 Iripc- Anr

HF:ai d’jotas' lopk’-ieno* dainom i 
tarine*, todėl tinka dovanoti ir 
Hetaviė'-ai r^kaibantieiaa. -.riėta 
S25 pas?, kaina ..................... J5.0*'

S»XTAI.IZMAS TP PFT.IGTIA ’ 
rašė E. Vanderr-loe. vertė Vard* 
nas. Kaina ............................ 25 Cnt

MART.FOKnrnU'S LICHUANTAN 
SELF-TAUGirr. M. Inkienė. s> 
ras vadovėlis lieto'-ių Kait»>- nw» 
kytis anjr’iškai kalbančiam. ’.4; 
pel., kaina ............................. SI JES

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mO 
si) rašytojos pirmojo kare. met 
Amerikoje parašyti vaizde’iai s- 
rašytojos paveikslą. 12X puslania 
kaina .......................................... 50 C*

TAVO KELTAS I SOC’AI.IZM/ 
Parašė l-eonas BĮ omas. Tronpa 
socianzmo a’šitinir. nas Kair.a 25

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valo.- 
ko romano antroji dalis, 42F pus
lapiai. Kaina ............. .............. t40A

{'rETT'VlU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vai?'i šio krašto Įi"?,*'.na i*‘omą. 
mansiai iliustruota, parašė St. ’it- 
nbelsor.as, /irš 500 pu.-!apiy. Kai-

JUOZAS STALINAS, arba ka. 
Kaukazo išpoois buvo pasidarę 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ LiAUPILS MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi oairTin- 
dal. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveiksi’), germae 
popieriuje. Kaina ...................  &>.5v

TIKRA TEISTFft APTE SOVIETI 
RUSIJA, arba komunistų diktatu 
ra faktų šviesoje. Trumns bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, Sf ps). 
^laina n41 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne. 
priklauaemybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 39$ osk, geras popierius 
kaina .........................................  Sin.vi

ALTORIŲ SESEI.f. V. Pctino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys jristo« j vienų 
Aut’rins. nats buvęs kunigas, ap 
rašo. kaip kunigas Vakaris išsiža- 
dėio kunigystės dėl moterystės 
knygų, kiet! viršai, 8Sl puslapis 
Kaina ........................................ (5.00

N15MVNO SUNOS Andriaus Vaiue- 
ko rcmata> iš 1935 metu Škvalas 
jos ūkininku srkil’tno prie* 
tr»no« d’kTatnra. ?irma dalis 'y*1 
pal. Kaina................................ «< *

.lt i U Ve dui,"O. step-ouo Katra,
tar,ai vaizdžia; ir įdomiai parašyt* 
atsimi.limsri .<aio uietcva kėiea* 
-a laiego, pen-iosT* dovana kiea- 
viena izruga, gražiais .lėtais vir

šeliais, iliustruota, 4i© pualaf-.ų- 
didelio tonr.ato K«rn» 

na kietais viršai’ $5.00. minkštais 
viršais ........................................ $4 90

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOke 
ŠEVIZM.AS. 1'a.Tal Kadtskj, naa- 
jausiomis žiniomis papildyta tne 
klausimu knygute. K&.na,. 25 C.au

i ACAulJb LiH'l c'A IŲ ZlN j NAS 
paruošė Anicetas C-ii.ivtis. daugy
be zi.l'ii lietuvių u anglų Kalbomis 
apie lietuvius visame pa-auly, 

Af.4 psl. Kaliui ....................... S»'..;4l

LIETUVOS SOCIALDEMO/ FtATę 
PARTIJOS PK«,GR.-..MiNXS GA.. 
ttfiė, Sž ori., kaina.........  25 Oaa

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Paraše dr. D. Pilka, t rr. Alkio ta 
Amerikos lietuviam.-., i 44 pusią 
pi ų. Kaina ••»..••••••••••• ki .0^

vliko grupių komisuos pra
NEŠIMAS, art,a kodėl mūsuose nė 
ra vienybe., psl., kaina .. *1.44

ZKMAiCIŲ KRIKŠTAS, P. Abeikio 
istormis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... WJI

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvana< būti it ka ap>« ta* sa
ko mokslas? Kaina...........28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, para** 
M. IlichelsoBienė, 250 jvairių lietu, 
viškų ir kitų ta:itq valgių receptų, 
1S2 poslapiai, kaina............... 31.2*

N E PR! K LA USOM OS LIETUVY >8
PINIGAI, parašė Jonas ria-y s, la
bai daug paveikslų, 255 psL gera 
popiera. Kama ....................... 35.0*

SIAURUOJU TAKELIU, K. K 
Kriaučiūno at-imiairofai i* IJeto- 
vos ir *’ Ameriim lietuviu gyve
nimo. pal.. kaina ........... Iz.u*

SOCIALIZMO TEORIJA. T uru .ai c 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo 
menės santvarka ir kodėi ji dai 
keisis. Kaina ....................... 29 Ct

DEMOKRATINIO SOLI ALi 7 Mo 
PRADAI. Popuiiari ir naudinga 
knyga Siu aienų aiau.-inuui.s su
prasti. Kaina ............................ 50c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo u d r esu:

<3* Ė. 8ro*rfw'» v
KELEIVIS 

------ So. 8<*«ton 27, f.-ata.

yr?
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VIETINES ŽINIOS
Latvių žygi* j New Yorką I PARENGIMŲ KALENDORIUS
Birželio 16 d. 9 vai. ryto 

nuo garsiojo Faneuil Hali 
pajudės i New Yorką latvių
automobilių vilkstinė. Pa- Į 
keliui prie jos prisidės kitų; 
vietovių latviai. Tos dienos 
vakare prie Coliseumo jie 
turės susirinkimą, vėliau va
žinės po miestą.

Birželio 17 d. jie piketuos 
Jungtinių Tautų rūmus ir Į- 
teiks memorandumą Jungt. 
Tautų gen. sekretoriui U 
Thant ir JAV ambasadoriui 
Adlai Stevensonui, kuriame 
reikalaujama imtis priemo
nių, kad Latvijai ir kitoms 
Pabaltijo valstybėms būtų 
grąžinta laisvė.

Inžinierių suvažiavimas
Ši rudenį, spalio 9-11 die

nomis, Bostone šaukiamas 
JAV Lietuvių Inž. ir Archi
tektų S-gos atstovų suvažia
vimas.

Užsakė Keleivį dovanų
Diana Meleikaitė Tėvo 

Dienos proga užsakė Keleivi 
dovanų savo tėvui Antanui 
Meleikai. gyv. Dorchestery.

Birželio 20 d. Laisvės 
Varpo gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

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

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

Rugsėjo 12 d. Tautos 
šventės minėjimas So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje. Rengia L. Bendruome
nė.

Spalio 3 d. Balfo banke
tas So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos III aukšto salėje.* * *

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

Šita pora suimta ir šią savaitę 
teisiama. Jie kaitinami New 
Yorke nužudę balandžio mėnesi 
cirko aktorių Paul Juag. Jie y- 
ra narkotininkai, kurie kasdien 
heroinu; išlėtindavę po $10.

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

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

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $3.50—S6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir ^PENKTIEJI METAI“.
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ“. 
KAD JiS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR j SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS.

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D-OS T E R V I LL E 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE i.

Ką dovanoti?
Jeigu yrn reikalas ameri 

Kiečiui padovanoti knygą 

tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama- 
k n vtras:

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ
(Atkelta iš 2-tro pusi.) 

ninai bei krasnonosovai turi 
tik tiek teisės kalbėti lietu
vių balsu, kiek Hitleris ga
lėjo atstovauti izraelio tau
tai.

Bet ano meto moraškų' 
darbas nuėjo vėjais. Lietu
vos gyventojai nuo jų nusi- .....
grįžo, pasuko savo tautos in-' Prenumcratai pasibaigiant, 
teresu keliu ir atkūrė nepri- atsiųstų reikalingą sumą-
l/lniioz.vvin T VQ lct U.’VlZi tniau^/:ną x-ziwu<wo Taicvjvy

ARGENTINOJ KĖSINOSI 

Į JAV KONSULĄ
Cordoboj( Argentinoje) LEAVE YOUR TEARS 

antrą kartą mėginta nušauti IN MCSCOW, B. Armonie-
t- JAV konsulą Allison \Vana- nes atsiminimai iš Sibiro 

maker. Kai šis automobiliu vergų stovyklos, surašyti A. 
grižo namo, iš ji pralenkiau- J. Nasvyąio, 222 psL, kaina 
čio automobilio šovė kelis $3.95.
kartus ir konsulą sužeidė. HISTORY OF THE Ll

Sakoma, kad tai padarė TH U ANIAN NATION, pa 
kas nors is tų. kurie \ ra prie- rašė Kostas Jurgėla, kaina

v- i i «> - . . . šingi JAV politikai Domi- tinKiek laiko ir pinigo šutau- - - 1 *1W*
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol - 
juos paragina mokėti, o pa- 

J tys, be paraginimo, prieš

ninkonuose. i ,TTwenty years’ struggle
------- for freedom of Lithuania-"
.•jc — redagavo J. Audėnas, ka 

---- na $1-50.

ĮDOiUJOi KNUGUi 
ROMANAI

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

Kazvs Almenas, UPĖ į 
RYTUS, UPĖ Į SIAURŲ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS Į
KAIRŲ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai- • 
na C2.50

Jonas Aistis, POEZIJA.
Foje vra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6.

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

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

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveikatą, 

todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleiti savo atostogas 
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 
j į vilą Audronė — Marija Jansonas, Osterville, Cape Cod, Mass.

02655. telefonas 428-8425.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Jūsų siuntiniai-dovanos giminėms USSR bus iš Jūsų priimti 

iki š. m. liepos 1 d. kaip ir anksčiau papigintais muitais.
Mūsų firmoje Jūs garantuoti, kad Jūsų siuntiniai pilnai ir 

laiku pasieks Jūsų gimines be jokių primokėjimų iš jų pusės.
Visi mūsų skyriai turi pasirinkimui dideles plačiai reikalau

jamų prekių atsargas pačiomis žemiausiomis urmo kainomis.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
CENTRAS YRA 716 WALNUT ST., PHILADELPIIIA, PA. 19106 

Telefonas WA 5-3155

SKYRIAI:

Gera dovana
j "Lithuania 
i roes,“ parašė 

kaina $4.75.

land of he 
L Valiukas

Ir štai dabar, jėga ir suk- Esame labai dėkingi tiem,j , .
tybėmis sužlugdę Lietuvos kurie tokių raginimų nelau- 21 ( uotl
nepriklausomybę, komunis- kia, ir tikime, kad ateityje ^ovan? angliškai kalban-
tai grįžta prie ano carinio 
gubernatoriaus Sviatopolk- 
Mirski politikos.-. Bet mes 
tikime, kad ir šias maskolių mu** 
pastangas vėl nusineš šuo 
ant uodegos, kaip nusinešė 
ir carinės Rusijos lūkesčius,

bebus tokių, ku- tiem?> nepamirškite, kad ge- 
i liausią dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir i anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

vis mažiau 
riems reikės siųsti primini

Keleivio adm-ja

DOVANAS SAVO GIMINĖMS USSR JŪS GALITE 
APŽIŪRĖTI IR IŠRINKTI MUSŲ SALĖJE, KURIOJ 

TIE DAIKTAI IŠSTATYTI. 
PODAROGIFTS, Ine.

220 Park Avenue South. New York, N.Y.,
Tel. 228-9547

Užsakymai yra priimami AUTOMOBILIAM. 
DVIRAČIAMS, ŠALDYTUVAMS ir daugeliui kitų 
daiktų, tarp jų didelis pasirinkimas vynM. skanėstų, 
tėvynės gamybos produktų.

Jūs taip pat galite apmokėti nupigintam kainom 
KELIALAPIUS Jūsų giminėms praleisti laiką kuror- 
tuose-sanatorijose USSR.

REIKALAUKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ.

PODAROGIFTS Ine. 
vienintelis Vnešposyltorg atstovas 

dovanų užsakymams priimti JAV-se.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

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

i

ŽODYNAI
Keleivic administracijoje«

salite gauti šiuos kiekvie 
nam reikalingus žodynu® •

”Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus). 280 
psl., kaina $5.09.

”The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95. Anglų-lietuvių kalbos io 

t dvnas. v’. Baravyko, apie
"Lithuanian Quartet“ (A. so.OOO žodžiu. 583 puslapiai 

Baronas. M. Katiliškis, A. l^ina $6 00
Landsbergis ir I Šeinius),:

DAIGIAU PREKIŲ ’R MAISTO j
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siuskite pinijrua j USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00 

Mūsų firma yra VTENINTEI.fi, 
kuri visada siuntėjui prisiunčia 

Sfavėjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIU ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiant imas: iki $10.00—$2.75 

per $10.-10% 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Newark, N. J.

Katalogų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co. 
11$ E. 2$ SU New York 16. N.Y. 

Tel. M U 9-0598 
Jsteigta m.

Atidaryta: ka«dien 9-5:10;
šeštadien. 9-12:10

PARDUODU FARMĄ 
Dėl senatvės nebegalėda

mas ūkininkauti, nebrangiai 
parduodu farmą prie didelio 
kelio Halifaxo miestely. 30 
myliu nuo Bostono, 10 ekerių 
žemės, dvieju šeimų namas 
po 7 kambarius ir didelė dar 
žinė. Kreiptis:

Peter Akunevich,
Elm St. — Pond St„ 
Halifax. Mass.
Tol. 293-7259

PHILADELPHIA 
632 \V. Girard Avenue 
Philadelphia. Pa. 19123 
Tel. YVAlnut 5-8878
BLOOMFIELD, N.J.
228 239 Montgomery St. 
Bloon’field, NJ.
Tel. 748-8524
BALTIMORE li'DnuA
Baltimore 24. Md.
Tel. DI 2-2374 
BOSTON
390 West Broadway 
South Boston. Mass. 02127 
Tel. AN 8-8764

CHICAGO
4102 Archer Avenue 
Chicago 32. III.
Tel. ER 6-6399 
Branch
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22. III.
Tel. BE 5-7788

CLEVELAND
7023 Superior Avenue 
Cleveiand 3. Ohio 
Tel. UT 1 0807 

DETROIT
0460 Michigan Avenue 
Detroit 10. Mich.
Tel. 1 A 5.7560

ET IZABETH
943 E’izabeth Avenue 
Elizabeth. NJ.
Tel. EL 4-7608

HAMTRAMCK
11415 Jos. Campau Avenue 
Hamtramck 12. Mich.
Tel. TO 8-7940

KANSAS CITY 
18 S. Bethanv 
Kansas City. Kansas 
Tel. AT 1-1757 
LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd.
Los Angeles 26, Calif. 
Tel. NO 5-9887 
MIAMI
2755 Biscavne Blvd.

Tos knygos gaunamos it

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė. II d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. ŠlKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi- 
iuotas romanas iš politiniu 
emigrantų gyvenimo, 268 
•si., kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL- į 
NU GIESMĖ, premijuotas» 
romanas, 201 psl., kaina j 
S2.50. !

Juozas Kralikauskas, TIT i 
NAGO UGNIS, premijuotas | 
romanas. 205 pusi., kaina 
<2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI 
Si MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na S 1,50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanat

Miami of. L'l^-ka»L 1 a r ivi rcio

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

House Upon the Sand“ j naitė ir šlapobcrskis. apie iš knygnešio kun. M. Sida j 
(Jurgio Gliaudo,), 168 psl., 2~)00"žodžių. 511 p»], kai- ravičiaus gyvenimo, 233 pel.

na - $5.00. kaįna *25?- . ,
Juozas Sva’stas: JO SU 

Lietuviškai angliškas žo ŽADETINĖ, premijų o t a t
dvnas, Viliaus Peteraičio. H romanas Iš Vi-nco Kudirkos 
laida, daugiau Kaip 30,000 gyvenimo, 394 pusi kaina 

”The Maker of Gods“,j žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

209 psi., kaina $4.95.

kaina $3.95.

”The Ordeal of Assad Pa-! 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-,į
kaina $2.06.

Ten Lithuanian Stories, pa-, 
rašė Stepas Zoborskas. 131 Į Dabartinės lietuviu kalbos 
psl.. kaina $3.00. j ^Ynas, .edagV'C pref. J.

Balc’konis ir kt.. vra apie
”Lithuanian Folk Talės“, 

paruošė Stepas Zobarskas. 
240 psl., kaina $4.50.

Visos šios knygos yra gra
žiai irištos.

3E=

45.000
kaina

žodžių, 990 psl. 
.... $12 0<

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
■ k iam i, nuo reumatizmo, rankų, 
f kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mfsį 
atsiųsime vaistu išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
Neįtark 4. New Jersev 
North Sta„ P.O. Box 9112

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelhi-

NAUJIENA
Dr. Kazys Grinius, ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas. 336 psl., kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbu apžvalga, redagavo

$4.00
Alovzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psi. 
Kaina $3.90.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
nusi.. kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kain? 
<5.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti-dr. Baly« Matulionis, labai 

gražiai išleista, daug pa- krais lietuviais, 397 psl.. 
veikslų, 374 psl., kaina $6 kaina $4.00.

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovu

mo akto pasirašytojo Stepo- paminklais. Okupantas ru- 
no Kairio spalvotą portretą sas ši muziejų panaikino. 
8x6 colių dydžio už 80 cnt. laisvės kovų paminklai din- 

j go-

mo.
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusl.
kaina $2 00

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

Tel. FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, MINN. 
217 E. Hennedin St. 
Minneapolis 14. Minn.
Tel. FE 2-4908 
MII LVILLE 
19 Westwood Terrace 
Millviile, NJ.
Tel. 825-5362
NEVV BRITAIN
165 Hartford Avenue
c/o N. Yazkewich
New Britain. Conn. 06051
OMAHA
5524 S. 32nd Street 
Omaha. Nebr.
Tel. 731-8577 
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22. Pa.
Tel. GR 1-3712 
ROCHESTER 
683 Hudson Avenue 
Rochester 21. N.Y.
Tel. BA 5-5923 
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22, Calif. 
Tel. OV 1-4229 
TRENTON 
730 Liberty Street 
Trenton. N.J.
Tel. LY 9-9163

r

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuota nuo 1886 metų ir 
tau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių »r »aioo lidžiausį ka
pitalą. *
Sąmoningas lietuvis Nsic.šK3 YT^irtt APDRAUDOS. bet 
stoja nariu ) SLA. nes žino: 1) kad SLA aoorauaa gera. gy> 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes «avitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriooą pagalba ir fra- 
temaline globa. 3) SLA andrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
«10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kisk- 
vienam. • s
SLA ligoje palaton tuo svarbi kad ligos atveju narys ją
vauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios aa. 
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias anie andrauda® ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo I SLA Centrą:

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

I

VTENINTEI.fi
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L. Januškienė triguba 

magistrė

Lola Januškienė

LAISVĖS VARPO 
GEGUŽINĖ

Metinė Laisvės Varpo ge- 
dienomis gav o rusų kalbos gužine įvyky ateinanti sek* 
magistro laipsnį. Tai jau Ldienį, birželio 20 i, Ro- 

muvos parke Broctone,

Nauja Balfo valdyba

siomis

Pabaltijo valstybių laisvės į Legionieriai nedalyvavo
savaitė J Lietuvos laisvės kovų dėl maSlstrės laipsnius

Tokių savaitę nuo birželio Lietuvos nepriklausomybės univem****
13 d. iki 19 dienos paskelbė atstatymo 25 metų sukakties ** ersnetg

trecias jos gautas toks laips
nis. Ji jau turėjo biblioteki- T. ., _ x . 
ninkystės, ir psichologijos . Prasldes tuoj po pietų 

- - - J ir baigsis apie vidurnaktį.
Gegužinėje veiks lietuviš
koji muzika, bus gausus val
čių U bėrimu hnfptas; «n.

Balfo skyriaus valdyba ši-! A & S CONSTRUCTION 
taip pasiskirstė pareigomis: COMPANY
pirm. A. Andriulionis, vice-
pirm. A. Bričkus, sekr. J. I sien¥ klijavimas apmušalais, 
Vaičaitis, fin. sekr. V. Ka- ' aPmušimas lentelėmis, lubų iš- 
zakailis, ižd. A. Baika, ko-; klojimas, dažymo, medžio dar. 
resp. P. Žičkus, nariai J. madų klojimas plytelėmis,

FWVWWVWWWWWWVW1

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS
UICENSEO BROKERS

t KETVIRTIS REALTY 1
Rentelis, A. Vakauzienė ir 
A. Vilėniškis.

Balfo rūbų vajus

Balfo skyrius rūbų vajų 
skelbia nuo birželio 15 d. iki

birželio 8 d. dalyvavo N. trijų Pabaltijo tautų susirin-: ley Martišius, Valentinas ” Geeužinės tikdac__  <sn- * ,?^u^.pr¥0I’®.a
Anglijos Pabaltiečių Drau- kime So. Bostono Lietuvių Mockus. Algimantas J. Sta- daiVl <ajVeis Laisvės Var”! a^ne.S? 1 C1° ,S1Unt*‘
gijos atstovai: pi™. Ed- ™ sal£ Step^o šaitis ir Raimundas žičkus. SSKiS

mintimis dėl pro- ma siųsti tiesiai Balfo cent-Dariaus posto vėliavos nebu
vo, nes posto vadovybė bu
vo pasižadėjusi dalyvauti tą 
dieną Romano radijo reng
toje gegužinėje.

vards Vallins. lietuviai adv.
J. Grigalus, inž. V. Izbickas 
ir A. Rudžiūnienė. latviai—
L. Reiters ir Z. Vaidins, es
tai — E. Kaiman ir Ateman.

Ta proga inž. V. Izbickas 
įteikė gubernatoriui gražiai 
įrėmintą įdomią nuotrauką 
iš praeitų rinkimų vajaus 
So. Bostone. Gubernatorius 
dovana labai apsidžiaugė.

Pabaltiečių muzikos 

koncertas
Pabaltiečių Dr-ios rūpės- LYV‘V BENDR* NUO-; 

čiu radijo stotis wČrB! TRAUKĄ GALIMA GAU- 
(1330 kc.) birželio 15 d. nuo TI "KELEIVIO“ ADMINIS- 
10 iki 11 vai. vak. duos pa- TRACIJOJE UŽ $2.00. 
baltiečių muzikos koncertą.

A Milukas čia rado 

artimų draugų

Alfonsas Milukas, tiktai

sidalinti
gramos, susitikti su vadovy- mį (fo5 Grand St., Brook- 
be. o taip pat sutelkti bent iyn. N.Y. 11211).

. kiek lėšų tolimesniam pro-
gramos išlaikymui. Gausus Maldaknygė už auką

Dr. J. K. Valiūnas ir kun. 
L. Jankus savo lėšomis iš-

Kažkodėl nebuvo ir atei- prieš kelis mėnesius aplei- atsilankymas i gegužine yra tininkų vėliavos. I dęsLietuvą ir i Bostoną at- ūksmingas ‘y^Tmorlli- . . , . ..
Su vėliavomis dalyvavo vykęs dalyvauk birželio 13 niu> kaip ir mate,daliniu at- T® le??-mlS *?

utai, neo- d. iškilmėse, čia rado savo žviigiu. Tai lyg metinė šei- eldo Sibiro lietuvaičių mal

linoleumu, langų ir durų taisy- 
ma« bei naujų įdėjimas.. Vamz
džių įvedimas, rūsių atnaujini
mas, patalpų pertvarkymas ir 
kiti darbai.

Prieinamas įvairių darbų ap
skaičiavimas.

Susitarti skambinti nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro.

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

Cambridge, antras aukštas.
A & S C0NSTRUKT1ON CO.

aoeeeeeoeooesoooeososococoi

1 S79 WESl BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

TeL 268-4649

.oneecteeeoeoeeeoeanaooeon'g

Televiziją 
ir radiją

Ta.'so Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. frixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 $

^oeeoooeoecieecioocceeeeficcj

visų trijų tuntų skautai, 
lituanai studentai.

"KELEIVIO“ SUKAK
TUVINIO BANKETO DA-

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

t-aofiia sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BiiOADWAY, So. Boston 27, Mass„ Tel. AN 8 - 8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUA Ą ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. t»an- ; žo į So. Bostoną vasaros pffi- 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė- leisti 
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 doaumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami

artimų draugų dar iš mokyk- mog šventė i kuria namas- dakn^ (originalą ir verti-
los dienų — ekon. K. Baltą. ui kiekvienas stengiasi at- - * — , i
mz. E. Manomaitg Jis ir bu-: vyktj pardavinėjama, bet duoda
vo sustojęs pas Baltus Mil- 
tone.

T . .. ... . ma tiems, kurie paaukos
ais\ es arpo veikla rei- ^ent kejįs dolerius Balfui Si-

• Telefonas: AN 8-2805 ;
\Ur. Jos. J. bonovan
♦ »
lDr. J. Pašakarnio ♦

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

ĮPĖDINIS {
OPTOMETRISTAS J

Valandos: 1
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vale. i 
Vakarais iš anksto susitarus J

447 BROADVVAY ; 
South Boston, Mass !

kalau.ia daug darbo, laiko ir 
lėšų. Kai visuomenė tą veik
lą morališkai ir materiališ-

biro tremtiniams šelpti.
Bostono Balfo skyrius

Veronika ir Bronius Auš-! kai remia, tai tuo pačiu ji piane>a’ kad norintieji tą 
rotos iš Brazilijos atvyko į skatina j, plėsti, o’kai tos vS

ttM^i i - Įstaigoje. 327 Broadway, nuo » vd. rytoiki 6 vaL vak-

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

i č a i t i •

Aušrotos Bostone

r Ūpą<lų’ k— jaj {,a ateida- So. Bostone, iki liepos 1 d. 
ir senų draugų r. Bliumo, J. vę. Gegužines dalyvių skai-
Vaičjurgioir kitų aplankyti, čius yra vienas iš rodiklių, Meno šventės nebus 

kurie išryškina visuomenės
Grįžo iš Chicagos paramą. Visi pasirūpinkime. I Jau keliolika metų iš ei- 

Marija Strazdienė, porą kad tas rodiklis atžymėtų lės miesto sode buvo rengtos 
savaičių viešėjusi Chicagoj. mūsų visuomenės jautrumą didžiulės meno šventės, ku- 
praeitą trečiadienį grįžo į visuomeninio ir kultūrinio rios tęsdavosi po porą savai- Vedėjai J V 
So. Bostoną. ‘ darbo naudai I čių ir kurias aplankydavo

i Ypač reikšmingas ir svar-1 šimtai tūkstančių žmonių.
Grįžo Aleknos bus gegužinėje pasirodymas J Šiemet dėl lėšų stokos tokios

mūsų visuomenininkų ir kui- Į šventės nebus.
tūrininkų, kuriems Laisvės j---------------------- --------------~Nuo rudens Floridoje gy

venę mūsų kaimynai Emili-

TEL. AN 8-2124

br. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA '
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
tftiĮLAmn iwi

bedus, papuošalui

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

■Bja ir Antanas Aleknos sugri-i yarpasVe.k c^auS dėme&io h 
laiko skina.

Gegužinėje bus paskiraty- 
tos vertingos dovanos tiems, 
kurie įsijungs į vykdomą 
specialų vajų Laisvės Var
pui išlaikyti.

Dalyvaukime visi.

Vairuoti tegalės nuo 17 m.

Seimelis priėmė įstatymą, 
pagal kuri automobilį vai-

REIKALINGOS MOTERYS 
ofisams valyti nno pirmadjc 
nio iki penktadienio vakarais 
nno 6 vai. iki 10 valandos. 
Labai geras atlyginimas. 

Skambinti tel. 828-5089 
(25)

i

tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- ruoti tegalės ne jaunesni 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. k a*P 1 ' met4 amžiaus.
Medžiaga*, ūdas, 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 mūs«
katalogų. Į je mokėsi i 675 mokiniai.

,STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfiS UCTUVISKA, paaiškėjo, ka(J ? g jr

Padegua paukščių lizdą, 

sudegė mokykla

GALITE ISSIR1NKTI
PAGAL SAVO NORA
Patogumui asmenų, siun

čiančiu siuntinius-dovanas
Bostono vandalai jau ke-: giminėms USSR, Tvesta nau- 

lias mokyklas padegė. Sude-! ią tvarka, pagal kurią kiek- 
gė ir So. Bostono Norcross v^enas erali išsinnkti do\a-

VISI SIUNTfiJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ ĮSTAIGA SĄ97NIN- ,, .. . mnkvk
GiAUSlAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 11 metV vaikai tos m°kyK-

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame >u INTURiSTO įgaliojimais 

Siuntiniai prrmatni ka^lien nuo 9 iki 3 vai. vak . ketvirtadieniais nuo P vai. ryto iki 7 vai. rak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d gi eitai išsiplėtė... ir mokyk- 
UIS tlMlMllSie la sudegė.

noms siuntinius, pramones 
gamvhos dirbinius, gamin
tus USSR. pagal ekspona
tus. išstatytus parodos salė
se.

,. ... , , ... Tuo užsakyto ia« vra Dil
ios pastogėje rado paukščių nai užtikrintas, kad io pasi- 
lizdą ir jį padegė. Ugnis rinktus daiktus-prekęs io gi-

minės gaus pilnumoje, sau
giai ir griežtai pagal ta pa 
vvzdi koki iis pasirinko 

(Sk.)

MADAM EMELIA 
ateities spėjikė

pagelbės jums visais klausimais 
Atsilankykite:

758 Blue Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. 288-5290

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
>25 E. Fourth SU

So.

I
I

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau- ’ 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir Į 
biznio pastatų, pasral Jūsų reika- j 
lavimą. Šaukite visados iki • va- Į 
landų vakaro. Į

Tdefc AN 8-3630

Pasiulymas 1965 metams Skambinti CE61204
Naujas "P A G A L UŽSAKYMĄ*

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DCME8Į 

I JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS
LAISVĖS VARPAS

naujosios angluos lietuvių 
KULTŪRIN* RADUO PROGRAMA <

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kiiociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IS WKOX, Framingham, Maaa. 

VEDfiJAS—P- VIŠČINIS 
173 Artbur St

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—t ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais i 

Il 
* « « f « 
« 4 
♦

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 8-7209

Patvarumas 

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas

Mėgiamiausias 
modelis 

FT 2
Visos Vs žymės rodo, kad "pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 

487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

R The Apothecary
"LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Uetuviiką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Phsurm.

382 s W. Brnadsray, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 vai. ryta iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

Apsidrausk J 
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ }

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

BRONIS KONTRIM
Jestict of thePeaee—Conatable 

598 E. Broadnay 
Se. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-24831

,*vvrr>vvw vvvvvvvrvvvvvvvį

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau}

* viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

į

1

leonoooooram
4_______________________ 4

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirnrgae 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir C'kis:
287 Concord Kd„ Billerica, Maaa.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Sariainkaa N. J. ALEKNA
S2S EAST BROADVTAT 
8OUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

j




