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Perversmas Alžerijoj ;_Azijos- 
įAfnkos konferencijai į vyks

Kariai nuvertė diktatorių Ahmed Ben Bellą. Azijos- 
Afrikos valstybių konferencija įvyks kaip numatyta bir
želio 29 d. Sovietų Sąjunga į ją nepakviesta, bet labai 
nori joje dalyvauti.

Praeitą šeštadienį Alžeri
jos diktatorius Ahmed Ben 
Bella nuvilto nuo sosto, ku
riame išsėdėjo beveik 3 me
tus. Valdžią į savo rankas 
paėmė revoliucinė taryba 
priešaky su pulk. Houari 
Boumedienne, iki to laiko 
buvusiu ministerio pirminin- 
ko pavaduotoju ir krašto ap
saugos ministerių, padėjusiu 
Ben Bellai įsigalėti. Taryba 
savo skelbime vadina Bellą 
žiauriu diktatorium, nusi
pelniusiu tokio likimo, kaip 
ir visi panašūs diktatoriai.

Pradžioje prie Bellos la
bai taikėsi Maskva. Ji jam 
net "Sovietų Sąjungos did
vyrio“ vardą pripažino, bet 
tuo nepakreipė jo savo pu
sėn — jis tapo Kinijos ko
munistų šalininku. Jis ir į 
Azijos - Afrikos valstybių 
konferenciją birželio 29 d. 
Alžire Sovietų Sąjungos ne
pakvietė, nors ji ten labai 
nori dalyvauti, kad galėtų 
daugiau įtakos įgyti minė
tuose žemynuose.

Kinijos min. pirm. Chou 
En-lay. kurį Alžerijos per
versmas užklupo pakely į 
minėtą konferenciją, jau pa- 
reiškė visišką pasitikėjimą 
revoliucine taryba, tuo, ži
noma, norėdamas iš anksto 
įsiteikti naujiems Alžerijos 
valdovams, kurie dar neži
nia, kokią politiką ves.

Dėl perversmo priežasčių 
visaip spėliojama. Bella per
daug valdžios buvo pasisa
vinęs, jis kaltinamas dėl as
mens kulto, kaip Stalinas. 
Nevienas kovotojų dėl Alže
rijos nepriklausomybės va
dų, šiandien užpečkin nu
stumtas, buvo nepatenkinti. 
Krašto ūkis susmukęs, nesu
tikimai dėl paskyrimų ka
riuomenėje, — visa tai. ma
tyt. paskatino sukilimą įvyk
dyti. Jo vadas pulk. Boume

ne Stovykla. siasi jau 25 metai.

dienne yra tik 40 metų vy
ras. Kai kas jį laiko dar ra
dikalesniu, negu Ben Bella. 
Jis yra didelis Castro šali
ninkas. bet kaip jis vairuos 
Alžerijos laivą, tesužinosim 
vėliau.

Paskutinėm žiniomis, da
lis Azijos-Afrikos konferen
cijos dalyvių reikalauja nu
matytą konferenciją atidėti, 
bet ji gal bus ir neatidėta.

Alžerija buvo Prancūzi
jos kolonija, nepriklausomy
bę išsikovojo 1962 m. liepos 
3 d. Ji turi 11 mil. gyvento
ją

Mirė rašytojas 
Stasys Laucius

Birželio 15 d. Chicagoje 
netikėtai mirė rašytojas Sta
sys Laucius, senosios kaitos 
lietuviam gerai žinomo dra
maturgo rašytojo Broniaus 
Laucevičiaus-Vargšo brolis. 
Velionis buvo gimęs 1897 
m. Jo išleista keliolika eilė
raščių ir scenos veikalų.

Mirė rašytojas 
Emilis Skujenieks

Birželio 11 d. Clevelande 
po ilgos ligos mirė Emilis 
Skujenieks, latvių rašytojas, 
lietuvių kūrinių į latvių kal
bą vertėjas, gimęs Bauskėje 
1904 m., bet ilgai gyvenęs 
Lietuvoje, atlikęs karinę 
prie\olę jos kariuomenėje, 
mokytojavęs Biržų apskrity. 
Jis yra išvertęs Ramo
no. Spalio, Čiurlionienės, 
Krėvės. Sruogos, Vaičiūno. 
Alanto ir kt. autorių kūri
nių. Bostono L. Dramos 
Sambūris vaidino E. Skuje- 
nieko verstą Fodoro "Bran
dos atestatą“.

Neic York Times 
apie Pabaltijį

Tas visame pasaulyje ži
nomas dienraštis birželio 15 
d. plačiai rašė apie pabal
tiečių įteiktą Jungtinėms 
Tautoms raštą, kuriame pra
šoma priversti Sovietų Są
jungą pasitraukti iš Pabalti
jo.

Laikraštis duoda ilgų iš
traukų iš to rašto, kurios ro-

Strėlė rodo Cam Rahn Bay, kur do. kaip Pabaltijys nukentė- 
JAV karo inžinerijos dalinio jo ir dabar kenčia dėl ko- 
2,500 karių įruošia didelę kari- munistų okupacijos, kuri tę-

Kairėje Vokietijos kancleris Ladwig Erhard, dešinėje 
Prancūzijos prezidentas gen. de Gaulle. De Gaulle lan. 
kėši Vokietijoje, norėdamas suderinti tų valstybių pa
žiūras į įvairius svarbius klausimus, bet sugrįžo namo, 
vežinas tik tuo, ką buvo išsivežęs. ■

K S ■

10 generolų ”junta“ dabar valdo Pietų Vietnamą. Jos 
priešakyje stovi gen. majoras Nguyen van Thiem, kurį 
čia matome žygiuojantį pro neseniai ten atsiųstą Aust
ralijos karių dalinį.

' ŽStZ:

Mirė prezidentų
patarėjas Baruchas

Birželio 20 d. New Yorke 
širdies smūgis nutraukė 94 
m. amžiaus Bernardo Baru- 
cho gyvybę. Velionis buvo 
ilgiau kaip 30 metų prezi
dentų patarėjas finansiniais į 
klausimais. Jis buvo vienin
telis dar gyvas prez. Wood- 
row Wilsono delegacijos na
rių Paryžiaus taikos konfe
rencijoje.

Gydytojų draugija 
nusileidžia

Naujasis Amerikos gydy
tojų draugijos prezidentas 
dr. James Z. Appel pareis-i 
kė, kad bus priešinamasi,: 
kiek tik galima, socialiniam 
senųjų žmonių sveikatos 
draudimui, kol įstatymas ne
priimtas ir prezidento nepa
sirašytas. Bet kai jis įsiga
lios, gydytojai jo neboiko
tuos.•

įstatymo sumanymas yra 
svarstomas kongrese, ir ti
kimasi, kad šioje sesijoje jis 
bus priimtas.

JAV viceprezidentas 
pasde Gaulle

Viceprezidentas Humph
rey su astronautais McDivitt 
ir White ir jų žmonomis pra
eitą savaitgalį buvo nuvy
kęs j Paryžių, kur atidaryta 
aviacijos paroda. į ją iš 
Maskvos atskrido didžiau
sias lėktuvas, kuriuo gali 
skristi 720 asmenų arba pa
imti 80 tonų krovinį.

Tokio dydžio lėktuvo dar 
niekas neturi, tik JAV yra 
paruošusios planus dar di
desniam lėktuvui.

Ta proga viceprezidentas 
pasimatė ir su prez. de 
Gaulle, kuriam perdavė A- 
merikos prez. Johnsono lin
kėjimus. Jų pasikalbėjimas 
užtiuko valandą su viršum, 
todėl sakoma, kad tai nebu
vo vien mandagumo vizitas, 
bet buvo kalbamasi ir opiais 
politikos klausimais. Grei
čiausia, Humphrey mėgino 
palankiau nuteikti de Gau
lle JAV politikai Vietname 
ir Domininkoouose.

Wūsono taikos 
misija

Anglijos premjero Wilso- 
no pasiūlymu, Britanijos 
Bendruomenės atstovai nu
tarė sudaryti 4 valstybių mi
siją, kuriai vadovaus patsai 
Wilsonas. Ji aplankys Wa- 
shingtoną, Pekingą ir abiejų 
Vietnamu sostines, jei, žino
ma, visur bus įsileista. Ki
nija jau pa sisakė, kad tai y- 
ra imperialistų sugalvota 
apgaulė.

Šiuo metu taika Vietname 
nėra įmanoma, nes jos neno
ri nei partizanai, nei jų rė
mėjai šiaurės Vietnamas ir 
Kinija. Partizanai per vasa
rą liūčių metu turi geras są
lygas kovoti, todėl ko jiems 
norėti karą baigti. O rudenį 
pažiūrės, kokia bus padėtis, 
tada gal susitiks ir pasiderė
ti., jeigu karu bus nieko ne
laimėję.

Panaikino dalį
akcyzo mokesčių

Kongresas priėmė ir pre-1 
zidentas jau pasirašė ar tuoj 
pasirašys įstatymą, kuriuo 
panaikinami kai k urie ak
cyzo mokesčiai. Tų mokes
čių viso labo bus sumažinta 
4.7 bilionų dolerių, kurie pa
siliki pirkėjų kišenėse ki
tiems reikalams.

Tuo būdu turės atpigti 10 
' kailiai, brangenybės, la
gaminai, foto aparatai, šal
dytuvai, televizijos ir radio 
aparatai, muzikos plokšte
lės. elektriniai, dujų ir aly
vos krosnys, kosmetika ir 
kt.. nes tiek tom prekėm bu- 

, vo uždėta akcyzo mokesčio.
Automobilių akcyzo mo

kesčio dabar bus imama ne 
10c<, bet tiktai 7%, o vėliau 
ir tie bus panaikinti.

Galimi pasikeitimai 
Sovietų Sąjungoje

Plačiai plinta kalbos apie 
galimus pasikeitimus Mask
voje. Sakoma, kad bus pri
verstas pasitraukti partijos 
sekretorius Brežnevas ir 
"prezidentas“ Mikojanas. 
Pirmojo vieta, esą, teksianti 
vienams iš dabartinių Brež
nevo padėjėjų Aleksandrui 
Šelepinui.

Darbininkų streikas 
Domininkonuose

Amerikos Valstybių Or
ganizacijos komisija pasiū
lė tokias sąlygas: visa ka
riuomenė pereina jos žinion, 
sudaroma laikinoji vyriau
sybė, kuri per 6-9 mėn. įvyk
dys rinkimus. Abi šalys pa
žadėjo su tomis sąlygomis 
susipažinti.

Savaitės gale dvi iš trijų 
unijų sąjungų pasisakė prieš 
tą pasiūlymą ir paskelbė 3 
dienu generalinį streiką 
protestuoti preš JAV įsiver
žimą. Nuo jo pasisekimo 
daug pareis ir minėto siūly
mo priėmimas ar atmetimas.

Ar buvo prasmės bombarduoti 
džungles f. Vietname?

Didieji JAV bombonešiai iš Guam salos bombardavo 
Pietų Vietname komunistų užimtas džungles. Žuvo 8 ka
riai, medžiaginių nuostolių 20 miL Priešo nuostoliai ne
aiškūs. Ginčai dėl bombardavimo prasmingumo.

Birželio 15 d. 27 didieji 
JAV bombonešiai iš Guamo 
salos, kuri yra už 2,500 my
lių nuo Vietnamo, daužė 
džungles 30 mylių nuo Pietų 
Vietnamo sostinės Saigono. 
Karinė vadovybė turėjo ži
nių, kad ten yra gerai įsi
stiprinę žemėje iškastuose 
bunkeriuose komunistai, bet 
vyriausybės kariuomenė ne
galėjo ten įžengti. Lengvie
ji bombonešiai negalėjo ma
žomis bombomis iš labai 
aukštai medžiais apaugusio 
miško komunistų išvaryti, 
todėl buvo pasiųsti didieji 
bombonešiai, kurie 45 minu
tes mėtė 1,000 svarų bom
bas. Viso labo numesta 1337 
bombos 2-jų kvadratinių 
mylių plote.

JAV dėl to žygio neteko 
8 kariu, kurie žuvo susidū
rus ore dviem lėktuvam,

' skrendant per vandenyną.
Sudužę lėktuvai atsiėjo 

. $20 mil., bombos—$400 
tūkstančių, kitos išlaidos— 
$440 tūkstančių. O kokie to 
bombardavimo vaisiai?

Dėl jų ginčijamasi. Pa
siuntus ištirti bombarduotą
ją vietą priešo aukų neras
ta. Tai kokia prasmė, sako, 
buvo bombarduoti? Karinės 

’ įstaigos yra kitos nuomonės. 
Jos tvirtina, kad jei priešas 
suspėjo iš anksto pasitrauk
ti, tai ne aviacijos kaltė — 
ji savo darbą atliko gerai. Ji 
parodė komunistams, kad 
tuščios jų viltys sutelkti di
desnes pajėgas prie Saigo
no ar Danango stovyklos ir 
tuos taikinius užimti, nes jos 
bus JAV aviacijos išblašky
tos. Be to, šitas žygis sustip
rino vietnamiečių pasiryži
mą priešintis komunistams.

Didelės riaušės 
Laconijoje, N.H.

Praeito šeštadienio vaka
re kilo didelės riaušės Weirs 
ežero paplūdimy prie Laco- 
nijos miesto. N.H., kur buvo 
suvažiavę kelioliką tūkstan
čių jaunuolių į motociklų 
lenktynes. Riaušininkai de
gino automobilius ir namus.

Daugiau kaip 300 polici
ninku ir tautinės gvardijos 
karių riaušininkus išsklaidė 
ašarinėmis dujomis ir kito
mis priemonėmis, bet tai 
truko keturias valandas. Y- 
ra kelios dešimtys sužeistų, 
apie 100 suimtų.

Tai huliganų grupės siau
tėjimas. kuri, sako. jau ir ki
tur yra panašiais darbais 
pasižymėjusi.

Nauja valdžia 
Pietų Vietname

Dešimties karių taryba 
ministerių pirmininku pa
skyrė oro pajėgų viršininką 
35 metų aviacijos maršala 
Ky. Jis į kabinetą pakvietė 
14 civilių ir 3 karius.

Marš. Ky žada labai 
griežtai bausti visus, kuiie 
bus priešingi vyriausybei, y- 
pač spekuliantus ir kitus 
sukčius. Su ryžių aukštomis 
kainomis jis žada šitaip ko
voti. Sukviesti 28 didžiuo
sius ryžių pirklius ir pasa
kyti, kad per 15 dienų turi 
kainas sumažinti, arba vie
nas jų bus sušaudytas. Jeigu 
pirkliai bus labai užsispyrę, 
tai ta "ceremonija“ bus tę
siama. kol paskutinis pirk
lys bus sušaudytas.

Per 19 mėnesių jau pasi
keitė 9 vyriausybės. Kiek 
laiko pavyks Ky išsilaikyti, 
parodys ateitis.

Jungtinių Tautų
20 metų sukaktis

Birželio 26 d. sueina 20 
metų, kai San Francisco 
mieste buvo įkurta Jungti
nių Tautų Organizacija. Ta
da tikėtasi, kad ji pajėgs vi
sus tarptautinius nesusipra
timus išspręsti taikiu būdu, 
bet gyvenimas parodė, kad 
tai būta tik gražios svajo
nės. šiandien jau daug kas 
siūlo tos organizacijos pa
grindus peržiūrėti ir pakeis
ti taip, kad ji eatitiktų rea
laus gyvenimo reikalavi
mams. kuriem ji ir buvo ta
da kurta, kad ji nebūtų tik 
burnų ašinimo įstaiga.

Winston Churchillio žmona, 80 
m. amž? pakelta į perų luomą. 
Tuo budu ji turės teisę sėdėti 
lordu rūmuose.
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Mirusio valia reikia vykdyti
"Keleivis“ gegužės 19 d. laidoje priminė velionio 

Kazimiero Pratapo palikimo reikalą. Kaip žinoma, jis 
moksleiviams šelpti fondui palike per $30.000. Klausėme, 
ką daro to fondo globėjai su tomis lėšomis, kodėl jų ne
skirsto. nors jau praėjo daugiau kaip metai, kai velionis 
mirė. x_ „

Šiame numery kitoj vietoj spausdiname vieno to fon
do globėjo Juozo Lėkio paaiškinimą. JĮ paskaitę matome, 
kad reikalas yra blogesnėje padėtyje, negu manyta.

Pasirodo, kad trys globėjai, dar darbo nepradėję, 
jau negali susitarti, kad jų dauguma nesupranta ar nenori 
suprasti savo pareigų ir visai nejaučia tos atsakomybės,
kokia jiems yra uždėta, sutikus būti to fondo globėjais.;
Jie nesupranta, kad taip, kaip iki šiol. elgdamiesi, sunkiai 
nusikalsta mūsų visuomenei, o ypač jais pasitikėjusiam į 
velioniui K. Pratapui.

Velionis, pasitikėdamas jų gera valia, pavedė jiems 
savo sunkiai uždirbtą palikimą tvarkyti taip, kaip jis dar 
gyvas būdamas nusprendė. Jis savo santaupas paliko gra
žiausiam tikslui — mokslo trokštančiam, bet lėšų neturin
čiam lietuvių jaunimui remti. Tokio jaunimo turime nema
žai. Tai patvirtina ir J. Lekys rašydamas, kad per trumpą 
laiką gavęs apie 20 prašymų. Tokių prašymų gavo, be abe
jonės ir kiti globėjai. Juk visi mokslus einantieji nori juos 
kuo greičiau baigti, bet dažnai dėl lėšų stokos nevenas tai 
padaryti negali. Jeigu tokie jau prieš kelis mėnesius būtų 
gavę iš fondo paramos, šiandien gal jau būtų mokslus
baigę, ir mūsų visuomenė jau būtų praturtėjusi keliais ......... .. . . .. . . , , . ... . . .. . . .

* . _ . , , , \ r ■ ■ i Is Keleivio 60 metu sukaktuvinio banketo. Viršuje iš kaires inaujais inte ektualais. O štai dėl fondo globėjų netinkamo .. u u. • j D - n JiJ , dešinę ’Naujienu vyr. redaktorius dr. Pijus Grigaitis, buvęspareigų ėjimo ta pagalba buvo sutrukdyta, todėl ir sakom., „ 
kad šie valios vykdytojai nusikalto mūsų visuomenei.

MILIONAI PABĖGĖLIŲ
Prie Jungtinių Tautų vei

kia specialus skyrius, kuris 
rūpinasi pasaulio tremti
niais. Tokių tremtinių yra 
labai daug. JTO suregistruo- 

: ta per dešimt milionų- Vien 
Indijoje yra du milionai 
tremtinių iš Pakistano, Hoi. 
Konge pusantro miliono pa
bėgėlių iš Kinijos, milionat 
tremtinių pasitraukė iš šiau
rės i pietų Korėją, beveik 
tiek pat yra P. Vietname 
šiaurės vietnamiečių, milio
nas arabų laukia grįžimo va 
landos prie Izraelio sienų 

(Europoje dar yra 113 tūks
tančių tremtinių, kurių tarpe 
Keli tūkstančiai lietuvių. Jie 
negalėjo (kiti nenorėjo) 
niekur kitur pastoviai Įsi
kurti. Balfas daugeliui jų 
padeda pinigais, rūbais, 
vaistais ar pan.

Tautų virškinimas Sovietijoje
J. Vlk.

Kremliaus pero komunis- išleido LSS Literatūros Fon- 
tai giriasi, kad jie esą tau- das, tas ten užtiko, kad ten, 
tų laisvintojai, mažų tautų kur i LeniniuotąjĮ vandeny- 
globėjai, bet rūstūs sovieti- ną Įteka Lenos upė, žuvies 
nio gyvenimo faktai rodo vi- ūky, be lietuvių, buvo ap- 
sai ką kitą. gyvendinta ir daug suomių

Po pirmojo pasaulinio ka- iš Karelijos.
Bet ar tik karelus-suomius 

ištiko toks skaudus likimas.

ra Lenkijoje, sunku pasaky 
ti, nes daugelis ten gyvena 
svetimom pavardėm, bijo
dami persekiojimo, "pata
po“ lenkais. "Plačioje tėvy
nėje“ Sovietų Rusijoje, y- 
pač Sibire, taip pat dar yra 
nesuskaitomi tūkstančiai 
lietuvių, kuriuos takeliais ir 

i takais “didysis brolis“ išva
rė iš namų i rytus. Jų liki- 

: mas yra pats baisiausias, nes 
'Keleivio“ redaktorius Stasys Michelsonas ir senas laikraštinin- kęsdami badą ir Šalti, negali

ro Suomijai nepavyko visų 
savo žemių apginti. Toji sri-

Bet dar labiau jie nusikalto tam, kuns iš visų savo 
artimųjų juos laikė tinkamiausiais ir patikimiausiais tam 
palikimui tvarkyti taip. kaip jis norėjo. Jie moraliai nusi
kalto velioniui Kazimierui Pratapui.

Velionis Kazimieras Pratapas. kape gulėdamas, šian
dien nebegali protestuoti, kad jo valia nevykdoma, nebe
gali sudrausti kai kurių tų globėjų. Šiuo atveju už kilnųjį į 
velioni turime viešai kalbėti mes visi ir giežtai reikalauti • 
iš edobėiu sąžiningumo ir tinkamu pastangų atlikti pasi-J 
imtą pareigą. Taip daryti turime teisę, nes velionis K. I 
Pratapas savo palikimo didžiąją, dali paskyrė visuomenės Į 
reikalams, o ne kuriam ten Pilypui iš kanapių pasinaudoti.

kas. keliu kny^u autorius Kipras Bielinis.

Apačioje sėdi L. Januškienė ir Marsrareta Michelsonie
nė. stovi Stasys Griežė- Jurgelevičius. Jackus Sonda. 
Eufrazina Mikužytė ir Kipras Bielinis.

Kas kitur rašoma
LAISVĖ IR VILNIS 

NEPASAKO TEISYBĖS

O KO JIE BRAUNASI 

I MĖNULJ?

tis. kur be suomių gyveno įg savo tėvynės išgujimas?
• suomiams giminingi karelai, Aišku, kad ne.

džioje buvo ten iku.i Kare-' ia
, • . • . - , ja Kazachstano sąjungineų-Suomtų sąjungine respub-, M)ka Carinės'JRJ, 
ika. Tenykščių gyventojų me(afc ten (jk vaIciin;nk<a 
tarpe rusa. nesudare ne, 10 buv0 kį, į
poeentų. Dabar Karelų-Su^, , 195& m Qj
mių sąjungine respublika. raįinėjim, kaįch % 
paversta tik autonomine sn-Įjau ljk / ų

- timi, m 19o9 m. surasmejant * 72- ’Riek hetuvių tremtinių y kščius g^entojus kare-i^’^Ž/iat"^^ 
lų rasta vos 13.1 nuošimčio.- , , . cot, ,- . 7/ .
suomių 3 nuošimčiai, o rusu -- ęnj4'j_c - v-nilb lr 
63.4 nuošimčio!.. ,

Sovietų Sąjungoje gvven-( duoda dideJ
tojų persikeldmimas vra su- * , - ,' 1 rn-i ,. - i nimo Kazachstano koloni-varzvtas. Tik pati vynausy- - - 
be iš vienos vietos gyvento-. ,
iim kplifl i kita Ir Karelu ' klek geresneje padėjus kelia į kitą. 1 a e ų . t e Kirgizija. Ten iki 
Suomių sąjungines respub- aES . t-
likos tenykščiai gyventojai užsiliko 40.o
buvo valdžios tolydžio iške-l r l.u.^ esama 30.2 

' KiW rusų
Kas skaitė H. Tautvaišie- J®J“*1 vaJdlninkM> ° kai-

nės knvgutę, kurią 1962 m.' • u° 1.°J.USO'• 6 * • Gai kiek tvirčiau savo tė
vynėje iki šiol dar laikosi ar
mėnai, nes vietos gyventojų 
dar esama 88' <. Čia ir cari
nės Rusijos metais rusams 
Įsisprausti Į vietos gyvento
jų tarpą buvo neįmanoma, ir 
krašte tebuvo tik kariuome
nės Įgulos ir rusų valdinin
kija.

Sibiro Jakutijoje iš seniau

! savo dalia pasiskųsti, o ir 
mirus niekas ten kryželio 
nepastato. nei parašo nepa- 

' deda. net i mirusių knygas 
neįrašo. Jungtinių Tautų 
aukštasis tremtinių komisa
ras F. Schnyder gyvena Ge- 
nevoje. š. m. balandžio 5 d. 
tremtinių šalpos organizaci
jos surengė io pagerbimą, 
kuriame Balfui atstovavo 
kun. L. Jankus.

Visos 81 komunistinės 
partijos remia revoliucinius 
karus, kuriuos jos vadina iš
laisvinimo karais, bet kur 
tik laimi, ten tautas žiauriai 
pavergia. I

Dženė Bondzė buvo tru- - r^®°’ kad reak-
Yisuomenė yra gyvai suinteresuota, kad to jai skirto puti neiskepusi mergelė. Ka- jmn-

turto niekas pro plyšius neištraukytų ir nenusineštų i savo ,la 11 na<s,rnr,° R»-^Hvno to,

__ rusas gyventojas buvo
K. PRATAPO MOKSLEIVIŲ FONDO REIKALU tas svečias jų būta tik valdi-

_ ... ! nink-i- Dabar jakutų žemėje
lą reikalą Keleivis“ pri- buvau priverstas atsaukt sa- teliko tik 46.4 vietinių, o 

Kel. red.) žmo- mine gegužės 19 d. laidoje, j vo pirmesni pranešimą rusų jau 44.9%. Ten dar

DAR

krūmus, kad to turto sąskaitor. būtų nepadaryta nereika 
lingu ar savanaudiškų išlaidų, kad jo apyvarta būtų vi
sada ir visiems žinoma. Tai turi gerai Įsidėmėti to paliki
mo globėjai.

K. Pratapo pavyzdys rodo, kad svarbu sugebėti net 
tik protingai gyvenant taupyti, bet nemažiau svarbu ii 
pasiiūpinti, kad tos santaupos, jų savininkui mirus, būtų 
tinkamai ir pagal norą naudojame?. Šiandien tikrai jau 
turime pagrindo abejoti, kad K. Pratapo palikimas bus 
naudojamas taip, kaip jis norėtų. Žinoma, mes labai ap
sidžiaugtume, jei šiuo atveju suklystume. Vis dėlto ir da
bar aišku, kad velionis būtų daug išmintingiau padaręs, 
jei tas lėšas būtų pavedęs tvarkyti kuriai nors mūsų organi
zacijai. Tokių organizacijų turime ne vieną. Bet padalytos 
klaidos jau nepataisysi. Tad belieka tik gyviesiems iš viso 
šio nesusipratimo pasimokyti.

da ji pasirodė Brooklvne, tai . \. ----- t; -i i... “ , ,1-1 -, - -- , ' . ~ ..... —4 XCII uur
sekė "ekstra" kairiuosius__  gaus siuntimo į Menuli pro- Jis klausia, kodėl iki šiol tas Sandaroje“ giuodžio 18 d., yra ištremtų kitų tautybių,
A. Bimba, Abaka-Akelaiti grama dauS padėtų gyny- zondas nepradeda veikti, o "Keleivy“ giuodžio 23 d. jų tarpe ir lietuvių, iš vergu
V. Boviną ir kitus "smar- baL krašt0 saugumui, gali- kodėl jis nevykdo velionio Adv. William F. J Ho- stovyklų atgabentų mišku
kius“ revoliucionierius. Sa- ma. būtR Panaudoti išvysty- K. Pratapo taip gražiai iš- ward (Kavaliauskas) tvai - -kirsti.
koma. kad ji net ir gyvenu- mui karinio pajėgumo kos- reikšto noro remti neturtin-Į kė K. Pratapo reikalus jam i Gal skaudžiausiai yra nu-

"saugojimui pasauly- gU5 mokslo siekiančius lietu- gyvam esant, jis surašė ir kentėję kalmukai. Jie perei 
je taikos“. vius. I testamentą. Be to. K. Prata- to karo metu be naxio-pilėi;.
mosesi su F. Abaku. bet tuščia

t0‘" Taip Maskvos triūbininkų Aš, kaip testamento vyk-!
Kai ta Bondzė mirė, tai, laikraštis aiškina, kodėl dytojas. mažai ką begaliu 

pradedant Bimba ir Bai- JAV mėgina pasiekti menu- piideti prie to, ką esu rašęs 
giant Margareta Karaliaus- IĮ. Bet juk Sovietų Sąjunga "Keleivy“ 1964 m. lapkn- 
kaiie (dagar Margaret Co- pirmoji ten pradėjo brautis, čio 26 d. ir "Sandaroje“ lap-
wallj. buvusia Undžiene— Kodėl "Vilnis“ nepaaiškina, kričio 27 d. laidose. 
Krombainiene,—visi pasa-! kuriuo tikslu Maskva tam Ragai testamentą, kuris 
koja. Ra ji buvusi kalbėtoja, reikalui leidžia bilionus?
dalyvavusi demonstracijose 
ir tt. Žodžiu, dabar norima 
ją Įkelti Į komunistų dangų

NUGALĖSIME IR JOHNSONĄ

Taip dabar galvoja JAV komunistai. Dar prieš metus 
jų reikalai buvo visai blogi. Narių skaičius labai sumažė
jo. savo tarpe grūmėsi Maskvos ir Pekingo šalininkai. 
Pagaliau maskviniai paėmė viršų, šiandien jie turi nema
ža lėšų ir jų organizacinė veikla pagyvėjo.

Nuo šių metų pradžios jau buvo neviena sričių vadų 
konferencija. Jose partijos vadas Hull informuoja apie 
dabartinę partijos padėtį ir ateities darbų planus.

Partijos suvažiavimą, kurio nebuvo nuo 1959 m., nu
tarta sušaukti 1966 m. Chicagoje. Dabar esąs labai svar
bus šių dienų uždavinys kurti naujas komunistines kuo
pas unijose, naujus "progresyvinius jaunimo klubus“, ši
tiems reikalams skiriama nemažai lėšų.

Hull sako. kad per praeitus rinkimus komunistai vi
sas savo pastangas dėjo kovai prieš Goldwateri. Jis pra
laimėjo. Šiandien, sako jis. komunistai turi kovą nukreipti 
prieš tą, kuris nugalėjo GoldwaterĮ. būtent.—prieš John- 
sorą. Turinčios būti mobilizuotos visos jėgos puolimui 
sustiprinti prieš Johnsono užsienio politiką, ypač Vietna
me ir Domininkonuose.

ir jų šventųjų tarpą. O iš 
tikiųjų ji buvo visai kito- 

i kia. negu dabar kodyluoja- 
ma.

KUO "LAISVĖ4 

DŽIAUGIASI

. testamentą. Be to, K. Prata- to karo metu be pasigailėji- 
' pas, dar gyvas būdamas, mo buvo tremiami, šaudomi 
man patarė prašyti adv. Ho- (r kitaip naikinami. 1959 m. 
vvardą padėti jo paliktą tur- jų savo žemėje tesurasta tik 
tą tvarkyti, todėl man nebu- 35.14%. o rusų 55.9%. Dar 
vo reikalo ieškoti kito advo- yra ’i kitų tautybių atkeltų 
kato, bet kiti du fondo glo- gyventojų.
bėjai kažin kodėl, nei man.! Na, o ir pavergtoje Lietu- 
nei adv. Howard nieko ne- v°je rusų ir ukrainiečių jau 
sal ę, kreipėsi i kitą advoka- atsirado beveik 10 kartų 
tą- j daugiau, negu jų buvo ne-

Aš. norėdamas, kad fon-' priklausomybės metais. Gi

teisėjo patvirtintas, minėto 
fonde globėjais (trustees) 
yra Joseph Sakalauskas.
Stanley Klinga ir Joseph Le-i
kvs. 1964 m. spalio 22 d. aš į das galėtų pradėti kuo grei-1 Klaipėdos krašte, kur seniau 

? i^rdavian vico v £jau veikti, pasirūpinau gau-'11180 k su žiburiu negalėtum 
ti kitų organizacijų panašių rasti, dabar jie jau daugu- 
fondų taisykles — SLA,'moJ% jau užplūdę visą tą 
Worcesterio Lietuvių Klu-( kraštą.

Kitas Maskvos davatkų jiems perdaviau visą K. 
laikraštis "Laisvė4 džiaugia- Pratapo testamentu skirtą 
si, kad dabar nevaržomai Moksleivių Fondui sumą. 
galima gauti iš Sovietų Są- Nuo tos dienos fondag gale

li - t' ............... jungos visokio propagandi- jo pradėti ją skirstyti, žino- bo, Bostono UniversitetoPanašiai yra "laisvina-
kalnpū n~ slamsto- Girdi, tai "di- ma, pirma paruošęs taisyk- ir pasiūliau kitiem dviem: mos“ Sovietijoje ir kitos

11 • 1 1 • ’ ieių džiulė Amerika rmnnGi les. Turėda mas ralvme kart nariam su jomis susipažinti tautos. Tai nėra tik šiaip

Kai F. Abakui nusibodo

. . 4 . . .7 džiulė Amerikos žmonių les. Turėdamas galvoje, kad 
junga mokslų- eiti Ji pa- pergalė“. ‘ tas taisykles visiems kartu
k.ause. Nuvykus , Maskvą, Bet kodž, nieko nebus sunku netlajkus pa.
J0;? i mo \ klą nepi ^eme. Ta- neraš0 ir nereikalauja, kad ruošti, aš paskelbiau spau-

iš Amerikos būtU galima doje visų trijų globėjų var- tarę susirinkti, bet atėjo tik ma Sovietų Sąjungos vai-
n 7' a si.ųstl 1 Lietuva čia išleistas dus ir adresus ir patariau J. Sakalauskas. Jis pagei-, džios rusifikacijos politika

10 t e oga Zigmas Anga- lietuvių knyga? ir laikraš- norintiems parama pasinau- davo palaukti iki birželio m tautų naikinimas,
rietis atsiuntė įsakymą tokių čius? Kodėl net nekalčiau. doti kreptis nurodytais ad-
kiaulyscių daugiau nekl esti. sio turinio knygelė negali iš resais.
Su Įsakymu grąžino atgal n čia j Lietuvą pakliūti? , Nežinau, kiek mano kole- 
Bonclzę į kapitalistiškąją A- "Laisvė“ skelbiasi laisvės gos tų prašymų gavo, bet aš 
merlką. šalininke, bet ji pripažįsta jų gavau apie porą dešim-

Bimhiniai jaučia, kad ne- lai8Vę tjk komunistiniams čių. Su tais laiškais aš krei-
graziai pasielgė su Bondzė, agitatoriams, šnipams ir ko- piaus Į kitus globėjus, ragin-
ją pasiųsdami i komunistinį mtmistinei propagandai, ku- damas kuo greičiau partioš-
"rojų“. todėl jie dabar, lyg nU vienintelis tikslas nuody- ti taisykles ir pradėti lėšų _
tikintieji į pomirtinį gyve- Ii demokratinę visuomenę ir skirstymą, bet jie atsisakė klausimų, tai laikau savo pa- -° ir pačioje Lietuvoje per
nimą. turbūt bijo kad Bon- verbuoti sau apkvailintus su manim ne tik tartis fondo! reiga šį pranešimą paskelb- mokyklas, komunistines or- 
dzes dvasia jų naktį nepa- šalininkus. lėšų skirstymo, bet ir kalbė-Į ti.

Žinoma, dabar "Laisvei“ tis tuo reikalu. Todėl aš ir

ir ką noi’s daiyti. Iš jų gavau, savanoriškas gyvento- 
atsakymą, kad dar ne laikas, jų kilnojimasis iš vietos į 

Kovo 19 d. buvome susi- V1°tą, bet sąmoningai varo-

davo
mėnesio. | Toks skaudus likimas

Gal būtų buvę geriau, jei laukia ir mūsų tautos, jeigu 
kiti du fondo globėjai būtų ™SU okupacijos režimas il- 
paaiškinę visuomenei, kas giau išsilaikys. Nors, turimo- 
daroma su K. Pratapo palik- mis žiniomis, lietuviai ir ab- 
tomis moksleiviams remti' spariai laikosi, bet vis dėlto 
lėšomis, bet kadangi jie iki' rusifikacija sistemingai vyk- 
šioi to nepadarė ir kadangi j doma,. gyventojai vežioja- 
esu gavęs daug studentų pa-, mi Į kitas sovietines sritis.ii • x • i _ • -r • . ’

kratytų už gerklių. Dėl to,
matyt, ir kelia ją Į aukšty- yra ko džiaugtis, nes čia ko
bes, dėl to ir aiškina tikin- mumstme makulatūra bus .

, , , . ,. , , . . . . 1T tiesiems kad ii buvusi "kai- užverstos lentynos, o Lietu- Diplomatas nesiruošiaHull labai patenkintas, kad jų sukj Gana McNamaro į*.‘ie . ’ K p. 
karo“ (tai yra Vietname) pasisavino ir kai kurie "JAV, eloJ<) 11 vei e^a
progresyvieji sluogsniai4 Pažįstamas

___ r________ Kalbėti tiesą yra buržua*
vos Vakarų pasaulio laisvas tam» nori P®«*byti, bet ii- žiniai prietarai. Melas yra 
žodis vistiek nepasieks. Tai 8®' ruošiasi tam, ką nori nu-
reikia visiems Įsidėmėti. tylėti. Talleyrand

gamzacijas. spaudą ir ki- 
Joseph Lekys tom priemonėm jie yra neat- 

' laidžiai įnsinami.
Šitaip rusai tikrai laisvi

na savo pavergtas tautas 
nuo gimtosios žemės, gimto-

pilnai pateisinama priemo-į sios kalbos ir net laisvės su- 
nė. Leninas | pratimo.

aaMMimimBMfli



Nr. 25, 1965 m. birželio 25 rut.Lt.IVli, iU. tfOSlŪl'*

KAS NIEKO NETEIKIA. 
TO Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Protesto demonstracija Baigė aukštesniąją mokyklą

labai gerai pavyko Janet A. Steponavičiūtė,
Mūsų kolonija Lietuvos ■ Buth Bučinskaitė-John Ben’ 

okupacijos 25 metų sukakti dons, Joyce Sabulytė, Vik- 
tikrai tinkamai paminėjo. toras Kiselaitis, Vincas Ja- 

šeštadienį, birželio 12 d., nusas !r ^nardąs Pūkas.
prie miesto savivaldybės rū
mų buvo surengta genocido Serga Dvareckų dukterys 
(tautų naikinimo) paroda, | Jono ir Malvinos Dvarec. 

kurtoje fotografijomis buvo k dvi duktelTS sunkiai
A? O 1 rr r I i lAt O O I r * *"pavaizduotas komunistų 

žiaurumas Lietuvoje. Paro
dą matė keli tūkstančiai a- 
merikiečių. Iš jos nuotrauką 
įsidėjo tą pačią dieną ir vie
tos amerikiečių laikraštis.

birželio 13 d. buvo eisena 
nuo Lietuvių Piliečių Klubo 
prie miesto savivaldybės rū
mų. Nors oras buvo labai 
šaltas
vo per
savivaldybės rūmų jų buvo 
susirinkę dar daugiau. Ei
senos priešakyje žygiavo 
būgnų ir trimitų orkestras, 
grodamas įvairias melodi
jas.

Programai prie savivaldy
bės rūmų vadovavo adv. Ri
chardas Sarapas. Giažias 
kalbas pasakė JAV kongres
manas Harold D. Donohue, 
Mass. senatorius Vytautas

su
sirgo ir gydomos ligoninėje.

Linkiu joms greičiau pa
sveikti.

Komunistų cypdavatkė 

keikiasi

Viena vietos komunistų 
cypdavatkė keikia dalyva Brandeis universiteto stipendi

ninkas Alfred Coaagoe, 19 m. 
amž.. pagaliau pateko į policijos 
ranka.-.. Jis prisipažino per 
trumpą laiką išžaginęs kelioliką 

i 10-1.3 metu mergaičių, nusivilio
damas jas ant dideliu namu sto
gų.

URUGVAJUS

(Tęsinys)

Važiuoju F. Matulio 

aplankyti

Pabuvęs pusantros dienos 
pas St. Zuoką Rio Branco 
mieste, grįžtu į Įremta y

Treinta y Tres miestas 
nedidelis, apie 25,000 gy
ventoju, bet gerai sutvarky
tas. Pačiame centre Balan
džio 19 aikštėj stovi 33 ne
priklausomybės kovų didvy
rių paminklas. Viename jo 
šone yra surašytos tų didvy
rių pavardės, o kitame para-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
neralinis konsulas Vytautas 

Stašinskas.
Iškilmėse su savo vėliavo

mis dalyvavo Amerikos Lie-

Socialdemokratų kuopos 

susirinkimas

Birželio 10 d. įvyko Brook 
lyno kuopos lietuvių sočiai- tuvių Legiono ir kitos orga
demokratų narių susirinki
mas. Buvo pasidalinta įspū

nizac-ijos.
gųztu i iie iua y šas; L^vės. laisvės, iytie., ma,. o pasiualinta ĮSpu- Be Dfof j gtuko Lietu_ 

iręs miestą uz 13o kilome!- čiai, š;saukįtnas tžvynę g. džiais ir mintinus apie buyu-, vi dieno? oreanizato,.iai 
rų. kur gyvena Ferdinandas sj Amerikos lietuvių sočiai- bu*0. A Vakselis. E. Kul-
Matulis.

Tai kitas
Tai gražus istorinis pa

buvęs veiklus minkius, kuris liudija, kad 
Urugvajaus lietuvių sočia- §josšalies žmonės kovojo ir 
listų ir Kultūros Dr-jos na- mjrė jos laisvės ir nepri
rys, gabus vaidintojas, ne- klausomybės.

s. bet eisenoje dalyva-: «<emonsU-aeijoje pra-
er 1,000 žmonių., o prie e,t? ^kmad.eni. Ji net,tikus

vyksta į komunistų okupuo- 
tą Lietuvą jau ne pirmą kar
tą. Turbūt, ji tikisi iš Kosy
gino gauti medalį.

kaitą yra vaidinęs kultūros 
Dr-jos vakamose.

F. Matulis jau nebe pir
mos jaunystės, bet dar jau
čiasi gerai. Tik tas kraujo 
spaudimas kartais pakamuo- 
jąs-

Dabar jis turi porą namų 
mieste ir už 12 kilometrų už 
miesto 200 ha žemės. Lie
tuvoje tokio žemės ploto už
tektų gerai gyventi, bet ne 
čia.

M. Krasinskas

MIAMI, FLA.

Iškilmės Kaulakių 

rezidencijoje

Birželio 26 d. Ona ir Al
fonsas Kaulakiai ruošia sa
vo rezidencijoje iškilmingus 
pietus. įėjimas visiems lie
tuviams laisvas. Reikėtų pa
gerbti kilnų šeimininkų su- • 1 • • • 1

demokratų atstovų suvažia 
vimą. Nutarta kitame susi
rinkime smulkiau panagri
nėti suvažiavimo rezoliuci
jas.

Taip pat buvo prisiminta 
Keleivio 60 metų sukaktis ir 

; ta proga suruošta viešnagė.
VI. Barčiauskas ir A. Šu

laitis dėl nesveikatos nega-

ber, A. Mrozinskas ir jau 
minėti chorų vedėjai bei tau
tinių šokiu mokvtoja.

Invokacijas atkalbėjo 
prel. J. Balkūnas ir kun. L. 
Jankus.

Lietuvių diena neabejoti

nai gerą įspūdį paliko ne tik 

lietuviams, bet ir kitatau

čiams. kurie stebėjo jos puo
lėjo susirinkime dalyvauti, gramą.
Nutarta sergančius aplankv- i —
ti ir parekišti užuojautą.

Posėdžiui pirmininkavo 
adv. S. Briedis, sekretoriavo 
J. Pakalka. Savo mintimis ir 
įspūdžiais pasidalino, be

Mano padėka

Noriu padėkoti sveikinu
siems mane mano 70 m. am
žiaus sukakties proga: pus
broliui Mikui, jo žmonai Te
resei ir sūnui Albertui, gyv. ‘ 
Montevideo (Urugvajuje),

Pigaga ir miesto tarybos na- Kostui Babrauskui, Petrui,
rvc Conrcrp A WpilS- tz__ • i- • t_ • i • ’rys George A. Wells.

Iš ten organizuotai buvo,
Krauceliui, Jonui Stankevi
čiui, sūnui Algirdui ir Juli

einama į Šv. Povilo katedrą, jaj Krasinskams ir jų vai
kui- buvo atlaikytos specia- jęams sūnui Juozui ir Kelei- 
lios pamaldos. Giedojo vjo rcdaktoriui Jackui Son- 
jungtinis choras, kūnam va-j (jaj
dovavo vargonininkas Vin
cas Burduiis. Gražų pamoks- ..
lą apie lietuviu kančias pa-. Svečiavosi
sakė vienuolis kun. Jurgelai-į Bronė ir Aleksas Juškos 
tis. i iš Gardnerio svečiavosi pas

Kitą dieną vietos laikraš- Bronę ir Julių Sviklas. o 
tis Worcester Telegram vi-; Gaidienė iš Nashua. N.H.. 
sa tai plačiai aprašė, duoda- pas Alubavičius ir Loi ą ir 
mas ištraukų iš kalbų ir isi- Julių Gaidžius. Jie dalyva- 
dėdamas eisenos nuotrauką, vo ir lietuvių demonstracijoj

F. Matulis Ežerėnų pa- ">anyrn, ir kuogausiausiai< pirmininkaujančio ir sekre- 
dangės stambaus ūkbtinko linkti tonau,antuo, dar K. B.el.nts, |

Vaišėse bus lietuviškos1 sūnus, kelerius metus mėgi
nęs ūkininkauti. Jau turėjęs dešros su troškintais kopūs- 
jsigijts traktorių ir kitus į- tais, taip pat ir tropiškų 
rankios, 800 avių ir daugiau mangų blyneliai. Kas norės, 
nei 400 raguočių ir keletą galės gauti alkoholinių gėri-

, arklių, bet dėl sveikatos ir mų, už kuriuos reikės atski- 
kitų priežasčių grįžęs į mies- rai mokėti.

Br. Spūdienė. V. Kalvelis, J. 
Rimavičius ir kiti.

Lietuvių diena

Pasaulinėje parodoje Nev/ 
Yorke birželio 13 d. su geru 
pasisekimu buvo atlikta Lie-

birželio 13 dieną.

Mirė

Birželio 12 d. šv. Jono 
kapuose palaidotas miesto

Šitam minėjimui ruošti 
buvo sudalytas didelis ko
mitetas su garbės nariais— 
prel. K. Vašiu, kleb. kun.
J. Jutkevičium ir kun. J. Ba- 
kanu priešakyje.

Darbo komitetas: pirm. tarybos narys, buvęs miesto 
Pr. Stanelis, sekr. J. Svikla, majoras James D. O’Brain, 
ižd. P. Molis, nariai L. Joku- 57 m. amž., geras lietuvių 
bauskas ir J. Pipiras.

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS
na

ŽEMĖLAPIS nat 
........................$0.50

NIHILISTAI. 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $0.20tą ir čia neblogai verčiasi Pietūs prasidės 1 vai. Visi. tuvių dienos programa,

statyba. kviečiami dalyvauti, taip pat į Ta proga prisimintas prieš
Jis man papasakojo, kad ir atvykusieji iš šiaurės lie- 24 metus buvęs Lietuvoje 

vieną metą daugiau kaip pu- i tuviai. Pietūs bus duodami. žiaut U3įs birželis — komu- 
sę savo žemės užsėjęs avižo- į dideliame Kaulakių sode. • nįstų surengta žmonių me- 
mis. Jos gerai užderėjusios, gryname ore. į džioklė vergijon. Prie praei-1

'Jis jau ruošęsis jas piauti, i Pelnas, gautas išgėrimų, tais metais pastatyto lietu- IYTKKfrt i’coc i 
bet užėjęs toks lietus su le-1 ir aukos yra skiriamas Va- visko kryžiaus-smūtkelio pa- tulaitis, 2i r >, kaina 
daia. «u žemo sai-! gnrio ję <į. gimnazijai pa- dėtas vainikas žuvusiems

Filmų aktoriaus Burtono buvu 
si žmona ištekėjo už ilgaplaukio ^ais, ^uris viską SU Žeme SU
naktiniu klubu dainininko Jor-
dan Uhristopher. 
amž.. o ji 36 m 

ros vedvbos.

maisęs.
Jis yra 24 m. j

Abiem tai ant- j^grąžas pasėti. Jos taip pat 
gerai užaugusios, bet jų su

Kitais metais bandęs sau- mi.
remti per Balfo skyrių Mia- dėl Lietuvos laisvės pagerb-

ėmimas atsiėjęs 
negu jos vertos.

F. Matulis pavežiojo ma- 
Guoaitienė-Bagužaitė, Apolo- ne po mįestą? buvo nuvežęs, 

nija, vyras Gudaitis, Adolfas, jr j kapines, kur amžinai il- 
dukterys Loreta ir Rita. , gjsj j, 3 lietuviai: iŠ Kauno 

Gudaitis, Alfonsas, gyvenęs kilęs p Vaiciekauskas, iŠ 
Kanadoje. Hamilton, Ontario.

Gudelevičius, Raimundas ir jo

KONSULATO IEŠKOMI

GYVULIU 
kaina 75

PROTAS. 212 pal.. 
centai.

DĖL PINIGU. 3 veiksnių dra- 
ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ................ . $0.36

. Ma-
*0.25

STASMELDIŠKA 
32 psl.. kaina .

LIETUVA,
.... $0.10ti. Ypač nuotaikingai skam

bėjo jungtinis choras, sugie
dojęs JAV ir Lietuvos him
nus ir pabaigoje Marija.
Marija. (JAUNASIS SOCIALDEMO

Tose iškilmėse dalyvavo' Xr 4 ,r 5’ kaiū>
daugiau kaip tūkstantis lie-1 _ ___ t _
tuvių. Vėliau Vatikano pa-' ‘hTeeDCM. parašė S?A? Vik- 
viljone buvo pamaldos UZ, toras. 32 psl.. kaina 50 centų 
žuvusius dėl Lietuvos lais- iNEPR1Kf^USOMOS lIETU- 
vės. i VOS PINIGAI, Joną.- K. Ka-

Trečią valandą New Yor-| rvs’ 225 Dsl” kan,a •
Smelsto-

Zuzans'f Sai- Prasmsjo Lietuvių aienosį „i“. JV”?”7
kausto Burlingtone, Conn. menine programa. J. taip 
Palaidota Šv. Juozapo ka- P?t pradėta JAV ir Lietuvos 
pinėse Bristoly, kur jau 10 m invokacya. Jung-
metu ilsisi jos vyras Ceza- tinis New Yorko misrus eho-

, ris. Paliko iiūdintvs sūnus ,as '! at’k."'al Jdar ^"1 «•>.?-
Juozas su žmona Tenyville, i ras «»">“' padainavo, o čia

I Conn., duktė Ona ir žentas * alP Pa‘ ^ly vavo solistą, 
i Jonas Silvestraviėiai W. Ue°ne Mathev.- n St. Cit- 
Hartfonie. Conn., su kuriais vai'as- Chorams pakaitomis 

! velionė gyveno. .vadovavo VI. Baltrušaitis.
Velionė daug metų gyve 

no Teiryvillėje. kur turėjo

brangiau, Miami Fla

Skambinti tel. MO 1-1463, 
adresas: 4763 SW 82nd St.,

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATI, PARTIJOS PROG- 

j RAMUNĖS GAIRĖS, 32 psL
kaina 25 centai.

W. HARTFORD. CONN.

Mirė I. Mizarienė

Birželio 6 d. 
RazanauskaitėEžerėnų apskr. kilęs P. Ste- A‘

ponavimus ir is Ukmergės

bičiulis.
Atskirais reikalais rūpin- Tą pačią dieną palaidotas' no Mahanoy City, Pa.

Kaziauskienė-Ramanauskaitė, 
Ieva, Baltraus žmona, buvusi. 
Mažeikienė, ir jos duktė Vernic

tis buvo sudarytos kelios ko- Petro.? Rupeika. 68 m- amž.. 
misijos. ir Kazimieras šalaviejus, 65

Reprezentacinė: A. Sta- Į m. amžiaus.
Kulionis, adv. R. Sarapas ir 
Ed. Struckus.

Propagandos: Pr. Pauliu- 
konis, be to. dar J. Kra
sinskas, Ed. Meilus ir R. Sa
rapas.

Parodos: Ed. Danielius. 
L. Jokubauskas.

Plakatu: J. Lendraitienė, 
Pr. Račiukaitis. Alg. Kra- 
sin«kas ir pats pirm. P. Sta- 
nelis.

Finansų: P. Molis. Te. Pi
gaga. V, didžiūnas, Paliliū- 
nas ir L. Misiūnas.

Pamaldų: kun. J. Baka
ms. kun. J. Steponaitis. M. J 
Watkins ir Ed. Danielius, j

Rezoliucijomis rūpintis: į 
adv. R. Sarapas. o esenai 
vadovauti— legionierių pos
to vadas J. Drumstas.

Įvairius leidimus demons
tracijai išrūpino miesto bal
savimo komisi jos pirm. An
tanas Staliulionis.

Gavo pilietybę

Birželio 10 d. JAV pilie
tybę gavo Irena Juodaitytė. 
Donela ir Kazys Tvaronai.

J.Krasinskas

Kairėje ..Kubos ..diktatoriaus 
sesuo Juanita Castro. dešinėje 
atstovu rūmų . priesamerikinei 
veiklai tirti komiteto pirm. Wil- 
lis. Juanita Castro liudijo minė. 
tam komitetui. Ji gyrė prez. 
Johnsono politiką Vietname ir 
Domininkonuose.

mirė Ieva 
Mizarienė,

.............................. ~ pvnavicius n i= vni.icijtzo . i'5tilcn ia no_ 11 ecią v aianuą incvv įui-'
brolis, gyveno St. Nidholas kilęs R Binkys. kuri nužudė n-; naJannke didžiuliame paviljone SIELOS BA i^\l J. s
Street, St. Clair. Pa. . plėšikai " man* nrosidėio Lietuviu dienoki rialls r’iera-ciai. 22i p:i... ™ PJeblKaL Zuzana Šal- P^s^JO Lietuvių dienom na ...........................Januševičius, Andrius, gyve-

Kazlauskaitė, Ieva.
Kiaunienė (Kiaunė)-- Vaičiu

lytė, Ona. ir jos motina Vaičiu- 
; lienė-Gabrytė. Magdalena, gy

veno Pittsburgh, Pa. 
Maciūnas, Jeronimas, Juozo

sūnus, iš Titkonių k., ir žmona 
Maciūr.ienė-Petrauskaitė, Mari
jona, gyveno New Philadelphia,' 
Pa.

Mackevičius, Antanas ir Juo-! 
zas, Jokūbo sūnūs; Antano vai-' i
kai Jonas. Pranė. Veronika;

t
' Juozo vaikai Anelė. Jonas, Pra

nė. Gyveno Brooklyn. N. Y.
Saltonaitė. Karolina, Antano J 

Saltono duktė, gyveno South 
Boston. Mass.

Šidlauskaitė, Elena. Emilė ir 
Keidė (gal Kotryna?). Kajetono) 
dukterys, gyveno Elizabethport, • 
N. J.

Vahaitė (Vaitas) Liucija.
Zulor.aitė, Elena. Ona ir Re

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

Iš DŪMINĖS 
Kraučiūnr 
psi., kaina

psl.. kai* 
.'.............. $0.15
f ŪŠNELČS. K- 

eilėraščiai. 124
................. $1.00

29

V. Strolia. M. Lįuberskis iri 
A. Visminas. Be to, jauni-J 

no ie.rvvn.cjc n«. (mas RTažiai pašoko keletą!
valgomųjų dalykų krautuvę. r. okju y . r|
Prieš 15 metų krautuve par
davė ii su žentu atsikėlė į

gina, Petro Zulonc duktė rys.
Iieškomieji arba žinantieji a.1 plomą, atsišaukimo,

pie juos maloniai prašomi atsi- policijos rankas ir 
liepti:

Consulate General of Lithu
ania,
41 West R2nd Street.

New York. N.Y., 10024.

Duane Earl Pope, 22 m., pa
klausęs kolegijos prezidento, ku
ris jam prieš 2 svaitės įteikė di- 

pasidavė į 
pasodintas

Kansas City. Mo^ kalėjime. Jis 
kaltinamas apipMęg Okįninku 
banką Big Springs, Nebr^ nu- 

; žudydamas 3 banko tarnautojus, 
o vieną sunkiai sužeisdamas.

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

KAU SENOVĖJE ŽMONĖS 
FERSIS I aD’i B.'.VO SAU 
ŽEMĘI. 28 psl., Rama .. $0.10

riLĖS II STRAIPSNIAI
t Kaip atsirado popiežiai, ro 
umatizmas. Kražių ■skerdynė® 
ir kt.). '<? p-!., kaina .. $0.25

žymėjo jaunesnieji šokėjai. MATERIAMSTlšKA? ISTORL 
Šokius vedė nenuilstama tos IOS SUPRATIM AS. 80 psi..

W. Hartfordą. . meno srities veikėja J
x scimcnis ii laidotuves (ylaitionč

bu o suvažiavę daug gimi- Lietuvių dienos programą 
nių, draugu ir pažįstamų.i SĮe^ėjo keli tūkstančiai žiū-: 
Jos brolis V incas Mizara, r0Vų, kuriu tarpe buvo ne- 
dėl nesveikatos negalėjo iš ma^as skaičius ir nelietuvių. 
I.a\vrence. Mass , atvažiuoti,: jje nuoširdžiai plojo
bet atsiuntė gėlių vainiką., cjlorams, solistams, tiek 
Jo sūrus su žmona dalyta-, j^. šokėiams.

Visur trtimpą. bet turi
ningą žodį tarė Lietuvos ge-

Ma Ka:ra 53.2*1
-LIUBLNf IŠKILMĖ 1 veiks

mo komedija. 29 psi.. kai- 
kaina ............................ $v.Ža

\LK< ‘IIGUS 
Kaif.a ....

»‘{ KūDiRfAL 
........ $0.25

vo.
Birželio 6 d. mirė Ieva 

nui Juozui ir jo šeimai, duk
rai Orai ir žentui Jonui SH- 
vestra'ičiams ir anūkei Zu
zanai ir jos vyrui Stanislo
vui šalkauskiams.

Ilsėkis amžinai, miela Ie
vute! Ir mes netrukus atei
sime tuose pačiuose kapuo
se lietis.

Ona M. Ručinskienė

OMOOMOOOOOOS

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

»AI >•).'» .Ari?’ ’.AiSVę. A. 
Giedraitis. 32 ps!.» kai
na   $0.76

-,A> YRA SOeiALlZAlTlJA, 
K Kautsky 31 psl., kai
na ..................................... $030

’APARi IO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antarov. 45 o«L 
. anų* lo centų

Užsakymus -ui pinigais orsšo-
•na siusi i;

KELEIVIS
S3k Rrosd«ss

i

Sa

t



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš pavergtos Lietuvos
TEISYBE APIE
KOLCHOZUS

Dotnuvos Akademijos 
Žemdirbystės Instituto di
rektorius agr. P. Vasinaus- 
kas Vilniuje leidžiambje 
"Tiesoje“ rašo kelionės j 
kolchozus įspūdžius. Štai 
kelios ištraukos, kurios aiš
kios ir be paaiškinimų:

"Mums sako:

kiaušinius ir taip toliau. Pri
skaičiuojama daugiau kaip 
900 rublių. Iš individualaus 
ūkio jis gavo žymiai dau
giau pinigų, negu iš visuo
meninio ūkio. Bet taip suge
ba “ūkininkauti“ tik vienas 
kitas...

“Daug negražių dalykų 
mums papasakojo žmonės 
apie Tauragnų kolūkio pir
mininką. Žmonės prisispyrę

Sovietų imperija - ne amžina
Lietuvos Atstovo J, Kajeeko sutrumpinta kalba, pasakyta 

prie Dariaus-Girėno paminklo Chicagoje 
1965 m. birželio mėn. 12 d.

Važiuokite i Pabaiska.! mums pasižiūrė
ti, kokie pirmininko baldai. 
Jie pasakojo apie tai, kaip 
jis girtuokliauja, kaip rajo-: 
ną mulkina.

— Ir jus apstatė, nes ži
nojo, kad atvažiuosite,—sa
kė mums vienas žmogelis.

— Kaip tai?
— Mėšlą vežti suvarė tik 

šiandien. Rytoj tos komedi
jos jau nebus.

Iš tikro. Kai mes buvom 
Tauragnuose, apie fermą 
virė darbas. Vieni vežė mėš
lą iš tvarto į vinkinkes ro
ges, kiti iš vienkinkių į trak- 
torines, treti iš traktoriniųį

Čia aplankome daug kie
mų, norėdami gerai pažiūrė
ti, kaip gyvena atsilikėliai. 
Vėliau buvome kolūkyje 
"Lenino keliu“ ir taip pat 
lankėmės pas valstiečius. 
Kada nors galėsiu aprašyti 
plačiau, koks skirtumas. 
Tiems, kurie skleidžia gan
dą, jog atsilikusiame kolū
kyje žmonėms geriau gyven
ti. pasiūlyčiau nuvykti į Pa
baisko kolūkį ir pažiūrėti, 
kaip gyvena kolūkietis Lise- 
vičius. Tarp kitko mes ra
dom jį verdant naminę deg
tinę. Jis išsižiojo, pamatęs 
nematytą vaizdą. Pagaliau 
apsiraminę klausiame:

— Kam verdi, pardavi
nėti?

— Ne, po savaitės Juoza
pas...

— Bet pats ne Juozapas?
Pagaliau žmogelis paaiš

kina :
— Gyventi sunku. Mes vi

si po truputį išverdame, po 
truputi par... —jis nebaigė 
šio žodžio.

"Pabaisko merginos gra
žios. Ir joms reikia šilkinių 
suknelių, reikia laikroduljų... 
Mama, turėdama priaugan
čią dukrą, neduoda ramybės
tamii Tnuae i/\_nc*\z pzmvaf*.

Susirinkome prie Dariaus- 
Girėno paminklo, kurie savo 
herojišką žygį paaukojo Lie
tuvos garbei. Susirinkome 
prisiminti mūsų žuvusiųjų 
kalėjimuose, Sibiro tremtyje 
ir partizanų kautynėse dėl 
tautos laisvės. Susirinkome 
prisiminti pdtskirtų šeimų, 
senelių ir našlaičių ašarų ti
pelių. Nepriklausomybės 
kaina — brangi. Taip tau

Nr. 25, 1965 m. birželio 23 •

Popiežius Paulius VI. atvykęs i Pizos miestą, važiuoja progarsąjį pakrypusį bokštą.. Jis te«

*1

rias a.lkas UŽ Tėvynę tinka- kalbą, kurioje išgarbino prie 300 metą ink v izi toriy nuteistą kaip heretiką garsųjį mokslininką

mai pagerbti teįmanoma tik 
pasekant jų pasišventimo 
pėdomis.

Galilėjų.

Mes sugužėjome čia tuo metu, kada tautos lūpos ne
bylės, kada lietuvis priverstas džiūgauti ir liaupsinti padė
ką bei pagyrus už vergovę ir pančius. Tai pasityčiojimas 
iš tautos, kadaise gyvenusios "nuo marių iki marių“.

Mes susirinkome pareikšti protesto okupantui dėl 
Lietuvoje ir aplamai Paba’tijo valstybėse įvykdytos agre
sijos.

Sovietai paneigė ir tebeneigia tų uutų vakarietiška 
prasme apsisprendimo teisę. Mes protestuojame prieš so- 

vertė į krūvą ant balto snie-l v'ietų genocidinę politiką Nemuno krašte. Mes protestuo- 
go. Darbas virė. Mūsų ope-t jame prieš sąmokslą pateisinti intervenciją Pabaltijy. Mes 
ratonua V. Paliulis filmavo, j protestuojame prieš sovietinį neokolonializmą ir piktnau- 

dojimą skambių melagingų sąvokų, kad pateisintų savo 
grobuonišką politiką.

o žmonės kažkodėl vis juo
kėsi.

Vakare mes išvažiavome, 
tačiau kitą dieną pasiuntėm 
“slapuką“. Tikrai toli gražu 
nebaigtas, mėšlavežis buvo 
nutrauktas. Ties fermomis 
buvo ramu, o žmonės iš eže
ro vandenį vežėsi kiekvie
nas į savo namus...“

jaunuoliai 
j Komi respubliką

(E) Šių metų gegužės mė
nesio pabaigoje, ir birželio

į wuni<į siaurines

ŽMOGAUS TEISIŲ 

DEKLARACIJA

I 11 str. —Kiekvienas žmo- niais, į Karelo-Suomių kraš- 
> gus, kaltinamas baudžiamu tą (ivledvežja Gora) išvyko 
' veiksmu, turi būti laikomas

Žmogaus Teisių Deklara- nekaitu tol. kol jo kaltė nė- 
cija buvo priimta Jungtinių ra įrodyta, remiantis įstaty

Neužmirština, kad raudonoji armija Lietuvą okupa
vo su nacių palaima. Dabartinė Lietuva — Stalino su Hit
leriu sąmokslo auka. Jų užnertus pančius pavergtas lietu
vis tebeneša ir prie Stalino įpėdinių.

Džiugu šia proga konstatuoti, kad JAV vyriausybė 
pasmerkė tokio sąmokslo padarinius. JAV pasekretorius 
Sumner Welles savo laiku pareiškė, kad — "Šio krašto 
politika visuotinai žinoma. JAV žmonės priešingi plėši
kiškai veiklai, vykdomai jėga arba jos grasinimu.“

Jis pridūrė, kad modeminės civilizacijos bazė tega-

Tautų visumos susirinkimo 
1948 m. gruodžio 10 d. So
vietų Sąjunga yra JT narys, 
todėl ir jai ta deklaracija 
privaloma.

Bet paskaitykite nois, ke
lis tos deklaracijos straips
nius ir pasakykite, kuriam 
jų Sovietų Sąjunga nenusi
kalsta net ir šiandien, kada 

I jau seniai po velėna pakišti 
kruvini Stalino ūsai. štai ke
letas tų straipsnių:

67 vagonai su 2,345 tremti
niais ; į Ukrainą. Starobelsk, 
išvyko 145 vagonai su 5,075 
tremtiniais; į Kazachstaną, 
į Makat Orenburgą, išvyko

3 str. — Kiekvienas žmo- nės ir religijos laisvę.

mais, užtikrinant jam visas 
apsigynimui rekalingas są
lygas. 29 vagonai su 1,015 tremti-

13 str. —Kiekvienas žmo-Į n^’ i Gudiją. Minską, buv o 
gus turi teisę laisvai judėti nukreipti.5 vagonai su 17o 
valstybės viduje ir laisvai fremtmiais ir 1 Oršą 12 
pasirinkti sau gyvenamąją 
vietą. Kiekvienas žmogus 
turi teisę iš bet kurio ki-ašto, 
įskaitant ir savąjį, išvykti ir 
sugrįžti.

18 str.— Kiekvienas žmo
gus turi teisę į minties, sąži-

vagonų su 420 tremtinių.

gus turi teisę į gyvybę, lais
vę ir asmens saugumą.

ly str.— Kiekvienas žmo- 
gus turi teisę į laisvą savo

4 str. — Niekas negali bū- nuomonės pareiškimą.
ti laikomas vergijoje ar bau- Taigi kaip Jau H
dziavoje. Vergija ir ve.gr! RieRv.enas aiskiLiai^ 
prekyba yra draudžiama vi- . . . .
sose jos formose. e &ovletl2 komunistinė

Sveikinimai
Gerbiamoji Redakcija,

Aš linkiu, kad "Keleivis“ 
mus dar bent 60 metų lan
kytų. Kaitų su laišku siun
čiu kelis dolerius, kad Mai
kio tėvas galėtų puspadžius 
prisikalti ir tai padaręs, ma
ne aplankytų. Aš jau 89 me
tų ir gražiai suMaikio tėvu
pasiroKuoju apie savo var- 

sistema. yra tvarkoma kaip gus ir nelaimes.
viso ge-

jli būti išsaugote tautų santykiuose vadovaujantis proto, . — Niekai n^ali ha. ----------’ ".......... ........—r,----------------------
teisingumo ir teiste taisyklėmis. Tokių taisyklių laikėsi tj kanUinamas, su nieLo ne- “k specialia, žmogaus Tei- Visiems linkiu

onu imtinai. Eilė metu, «»is ura: _ x__ šių Deklaracijai uriešinuais nausio.
niškai ar pažeminančiai, dėsniais;
niekam negali būti taikomos i Johannesburg,
tokio pobūdžio bausmės. «----------------- -------- 1 let^ -AilIKa

visi JAV prezidentai su p. Johnsonu
kių kitų pajamų neišgalvo- Sovietijos kraštą, Komi au-Į kai Vasario 16 d. proga Caustybės Sekretoriaus pareiški- 
ja — verda naminę degtinę, i tonominę respubliką, kom- mai teiP Pat palaiko ir gaivina mūsų viltis. Mes už tei

99 < a     • __ ? _ - -*—- * ~~ /lAlrivtsOT T A T

Mažilis

Atvažiavome į Taurag- į jaunimas pasiuntė du šimtu 
nūs, į Teofilio Tilvyčio ap-’ lietuvių vaikinų ir merginų.
J • J » — T • Ą r?r- • •dainuotą tėviškę. Brendame 
per pusnynus iš vieno kaimo 
į kitą, ir vis liūdniau daro
si... Žemė čia labai prasta, 
akmenų labai daug. visuo
meninis ūkis labai nuvary
tas, žmonės gyvena labai 
skurdžiai... o pirmininko na
mas visų gražiausias. Užei
name i Tauragnų kolūkio 
kontorą — ’ižsigulę rašo ke
li raštininkai. Rašo fermoje, 
kurioje vos pastovi sulysu- 
sios karvės, rašo sandėlyje, 
kuriame grūdų beveik nėra. 
Kiekvieną šapelį surašo, bet 
kas iš ro? Užeiname pas vie
ną kolūkietį ir nustembame. 
Grindys dažytos, langai da
žyti, lovos nikeliuotos, čia 
pat naujitelaitis mopedas, 
radijo aparatas, žurnalai ant 
stalo. Abu vaikai mokosi, 
žmona kolūkyje nedirba, o 
tėvas darbo metu šiltoje gli
čioje skaito žurnalą "Mūsų 
Gamta“. j

— Kiek, sakau, pernai ga
vai už darbadienius?

— Iš viso išdirbau 250 
darbadienų ir iš viso gavau 
50 rublių ir 2.5 centnerio ja
vų.

— Gal galėtum paaiškinti, 
kaip už 50 rublių šitaip gali
ma gyventi?..

Žmogus tyli ir nieko ne
nori aiškinti. Tada aš jam 
metu užgaulų žodį:

— Vagi?
— Ne, nevagiu.
— Iš Amerikos gauni 

siuntinį?
— Ne.
Pagaliau po pauzės jis iš

skaičiuoja, kiek jis gavo pa
jamų už parduotą telyčią, 
už parduotus bekonus, už 
pieną, už paršus, už xib& til

Ko tokiu Lietuvos jauni 
mo iškraustymu siekiama, 
nereikia nė aiškinti.

dėkingi JAV aukštiems pareigūnams ir žmonėms. Lietu
vos istorija su pagarba minės tuos vyrus, kurių laikysena 
neša viltį ir paguodą pavergtai lietuvių tautai.

▼arpmes
laikrodis j Leningradą
(E) Vilniuje, ryšium su; lizmą« — * ** • • — r~artėjančiomis sovietinės o- 

kupaci jos bei santvarkos ju
biliejaus iškilmėmis, skubiai 
restauruojamas katedros 
aikštės varpinės bokštas. Il
gą laiką neskambėję varpai, 
ir nebeveikė varpinės 'laik
rodis. Dabar laikrodis taiso
mas Leningrade. Pati var
pinė remontuojama. Skel
biama, kad Katedros aikš* 
tės varpinės bokštas pasku
tinį kartą buvo restauruo
jamas 1904 metais. Atrodo, 
bokštu visai nebuvo rūpinta
si ir per pastaruosius 25 me
tus.

S. Vietnamo ir Jugoslavijos 

svečiai Lietuvoje
(E) Gegužės 28-30 d.d. 

Lietuvoje svečiavos iš Mask
vos atvykę du šiaurinio Viet
namo žurnalistai. Į Sovietų 
Sąjungą jbos buvo pasikvie
tusi Žurnalistų Sąjunga, o į 
lietuvą — vietos žurnalistų 
sąjunga. Jie lankėsi "Tie
sos“ redakcijoje, apžiūrėjo 
LKP CK laikraščių ir žurna
lų leidyklos spaustuvę. Ta 
proga buvo pareikšta min
čių apie "demokratinio 
Vietnamo“ ir sovietų drau- 
gyystę, ryškinta "JAV im
perialistų agresija“.

Gegužės mėn. į Vilnių bu
vo atvykę 40 svečių iš Jugo
slavijos — tai geležinkelie
čiai, buvę partizaninio judė-

KUR TRĖMĖ LIETUVIUS
8 str. — Kiekvienas žmo- i p,-..™,- „ , .. :

gus turi teisę į veiksminga vprt * ~ • • • r P10^ar • _ * .... , - verta prisiminti tas vietas.prisiminti tas vietas, Mielas senas drauge,Agresija — nusikaltimas tarptautinei teisei Agresija te^šką apsaugą atitinka- • L .. .
Austrijoje nebuvo pateisinta. Ji šiandien laisva. Agresija Į muose valstybės vidaus teis- 1 Kuna* buv.° lsveztos1941 Jackau, 
nepateisinama nei Lietuvoje. Sovietų grobuoniškumas muose prieš visus veiksmus, ^‘v^a^uko<1SVeZimU 1S Llg‘ Nuoširdžiai sveikinu Ta- 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu — klasiškas agresijos pa- • kurie pažeidžia pagiin- s ,°s; vo jau 12 metų redaguoja-
vyzdys. Jis šimtmečiais bylos apie Kremliaus imperia- j dines konstitucijos ar įsta- Įsagai Lietuvių Archy- mą darbo žmonių gynėją 

tymų garantuotas teises. j ve ‘ (1952 m.) paskelbtus1 "keleivio“ laikraštį jo 60 
duomenis, 1941 m.! metų sukakties proga, linkiuPrieš vienerius metus gen. Dvright D. Eisenhower 

A. L. Tarybai sekančiai apibūdino tą agresiją: "Rusų ka- _____ __ __
riuomenės Lietuvon pasiuntimas — aiškiausias agresijos į |aiįoinas suimtas arba tre 
aktas. JAV pasmerkė sovietų agresijos aktą. Amerikos. .■ iki pavergtosios tautos atgaus savo'ml,,na* “ kr,**°

9 str. — Niekas negali bū
ti savavališkai suimamas,

bii žeiio 14-22 dienomis Lie- įr tonau sėkmingai gilint lie- 
tuvos tremtmiai buvo veža-,tuvių reikaius išeivijoje ir 
nu 19 esalonų su 871 vago- kovoti, kaip iki šiol, dėl Lie- 
nu. į Sibirą — į stotis: Lo

sąžine nenurims, 
laisvę...“

Jis pridūrė, kad sovietų sąžiningumu pasitikėtina tik 
tada. kai bus suteikta Pabaltijo tautoms apsisprendimo 
galimybė.

Deja, sovietams tautų ir žmonių laisvė nerūpi. Jiems 
rūpi per kitų lavonus kurti komunistinę imperiją. Tokioje 
imperijoje nebėra vietos prigimtoms teisėms nei krikščio
niškosios kultūros pagrindams bujoti. Komunistų santvar
ka mums smurtu primesta^ Ji mums svetima. Jėga tik jėgą 
respektuoja. Tad laisvasis pasaulis ir sujudo prieš jėgos 
garbintojus iš Rytų mobilizuoti savo materialines ir mora
lines pajėgas galimai agresijai pasipriešinti. Vietnamas — 
įyškus šių dienų pakartotinas agresijos pavyzdys.

Gyvenamu metu kova dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės įgauna vis gilesnės prasmės. Ji laisvojo pa
saulio kovos dalis. Mes galime didžiuotis esą aktyvus tos

Panevėžio šešėliai

"Literatūros ir Meno“ sa
vaitraštis (nr. 22) rašo apie 
Panevėžį, kad jis pelnęs ne
gerą vardą, pagarsėjęs chu
liganais. girtuokliais. Prime
na neseniai teistus statybi
ninkus, kurie grobstę staty
bines medžiagas. Nusikaltė
lių terpe — jauni žmones, 
aukštųjų ir vidurinių specia
liųjų mokyklų auklėtiniai.

Laikraštis klausia, kas gi 
jimo Jugoslavijoje dalyviai, juos į tą kelią atvedė? Žino

ma, jis atsako, kad kalte ne
lemtoji "buržuazinė padė
tis“ O iš tikrųjų kalta yra ta 
santvarka ir aplinka bei mo
ralė, kurioje dabar tas jau
nimas auga. Nepriklausomo
je Lietuvoje studentai buvo 
ypač pageidaujami įvai-Į 
rioms statyboms prižiūi-ėti, J 
kad jos būtų tvarkingai ve
damos. Tai buvo patys pa
tikimiausi asmenys, kurių 
negalėjo suvilioti jokie ran
govai. O dabar, matote, jau 
jie patys grobsto medžiagas.

10 str.— Kiekvienas žmo-
koti, Kulunda, Bijsk, Bar tuvos laisvės, o lau 

daugiau sveikatos irnaul, Začajnovo tuo metu iš- dar „ent 12 ar dau^
• - X - zv , - . 8at>enta 441 vagonas su tu j *

viešą teiseną (bylos nagri- 15.375 lietuviais tremtiniais; Į 
nėjimą) nepriklausomame i stotį Novosibirsk nukreipti! _ '

kuo
jėgų
me-gus turi teisę į prideramą ir gabenta 441 vagonas su i tų pad lrbeti pamiltam „Ke_

ir bešališkame teisme... 159 vagonai su 5,565 tremti- Taip, rodos, neseniai iš
važiavai iš Chieagos, o, žiū
rėk, jau 12 metų praėjo. Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kai, kada abu dirbom gimi
ningose srityse — Tu kaip e- 
konomistas, o aš kaip juris
tes. dabar atrodo toks trum
pas iaikotarpis, o juk pergy
venta labai daug gražių ir 
tragiškų dienų.

0 Petrapilio laikai, kuo
met jaunystėje mudu lankė
me universitetą, atrodo lyg 
koks sapnas.

Aš mėginau "Naujienų“ 
dienrašty prisiminti tą pra-

kovas dalyviai. Tai didina mūsų ir ryžtą, ir viltis krašte 
bei svetur. Komunizmo užmačios palaidoti laisvojo pa
saulio žmogų ne susilpnino, bet sustiprino jo budrumą 
ir ryžtą.

Jungtinių Tautų čarterį pasirašydama, Sovietų Są
junga įsipareigojo gerbti pagrindines žmogaus teises. Rei- 
kalautina, kad ji jų nepamii-štų ir jas gerbtų ne žodžiu, 
bet darbu. ,

Birželio mėnuo liūdesiu dvelkia. Bet ryžtas, ne gedu-1 
las yra mūsų ginklas. Sovietų imperija neamžina. Mes 
tikime ir linkime, kad ji neišvengtų caristinės Rusijos 
likimo.

Lietuvos duobkasiai — Stalinas. Molotovas, Dekano-; ’r !<ai kuriuos asmenis, 
zovas, Serovas — visi susilaukė užtarnauto galo. dirbusius, nors trum-

Suglaudę savąsias ir bendrai laisvojo pasaulio gretas, ^uvo Pr<>
mes galime drąsiai tvirtinti, kad mūsų. bet ne agresorių 
yra ateinantieji metai.

Naujų laikų pažadintas lietuvis...
Pakėlęs dešinę į aukštą dangų 
Prisiekdamas Dievu, jis taip jum sako:
—Jūs’ apšmeižtą, apspardytą Lietuvą 
Savo globoj kaip motiną laikau 
Ir ginsiu ją nuo užgrobiko rankos.
Kol plaks širdis—taip man padėk dangau!

(Putinas)

ga vėl pergyventi tuos pra
eitus laikus. Prisiminsite Jr 
Jūs 'Keleivio“ nueitą kelią, 
taip pat ir Tavo sunkią, bet 
mielą darbuotę "Keleivy4* 
per 12 metų ir dar kelias de
šimtis metų ankčiau Lietu
voje.

Tavo
Sugintų Antanas

• Chicago, III.
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Florida vasaros metu
S. MICHELSONAS

i
Pas Miami lietuviu* ' tiems lietuviams. Jis sunkiai

Vieną dieną buvom nuva- d/Ąc. taupė kiekvieną nike- Į
žiavą į Miamį aplankyti Jo- '» “ ,da^ s»vo 
ną Stevenaoną, seną kelei- Pavedė lietuvių organinei-;
vietį ir buvusi bosWniečių i J31’ Kad Jam .!”uT,^tlml 
kaimyną (jis turėjo.Randol-; ne«a,eu» « išgrobstyti, 
phe pavyzdingą vištų ūkį). Pirmininkas Ad. Noreika

' Radome jį namie vieną, nes man sakė, kad klubas dabar; 
žmona Rozalija buvo išvy- turi apie 400 narių ir apie! 
kusi vaikų aplankyti. Jis $18,000 pinigų banke. Į
priėmė mus labai svetingai, «, -• • , , , !f...__ , , • ! Tačiau senesnių klubo1
praleisti porąTalandų JU°iveikė^ nesimatė. Nebuvo. 
piaieisti poią valandų. ; Svolkino, Daugnoros, Navic-i 

Aplankėme ir Birutę Ba- kaįtės ir judraus žilagalvio' 
gocienę, taip pat buvusią g Brazio. Seniau jis būdavo i 
bostometę. Ji gerai atrodo, veiklus spaudos platintojas 
gerai tenai Įsikūrusi, tun ge-' ir klubo korespondentas, i 
rą darbą ir j Bostoną jau ne- Girdėjau, kad jis serga. Ser- i; 
ketina grįžti. ga įr jujg stylienė (Styles), Į
• ^ltu.suJ.a nuyaziavome t_aip Dat buvusi judri veikė* 
ir Miamio Lietuvių Klubo ja ir keleivietė. Ji ir sirgda- 
pąmatyti. Tenai radome a- ma skaito „Keleivį“. Džiau- 
pie loO žmonių ir daug pa- gėsi. kad ja aplankome, 
zjstamų. Jie mus apsupo ir

Praeitą sekmadienį JAV buvo minima "Tėvu diena“ 
(birželio trečiąjį sekmadienį). Jos sumanytoja buvo 
ponia Dodd iš Spokane, Wash.. (bailėje). kuri tą dieną 
prieš pirmąjį pasaulinį karą sumanė save levu; '.Vilkam 
Satart (dešinėje) paskirti pagerbti. 1921 m. prez. Cal
vin Coolidge tą diena paskelbė minėtina visame krašte.

DAR GALIMA GAUTI

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

................. x. . izi u . i x - x* Dar tunme labai nbotąpradėjo vaisinti, ypač gera- Klube teko atnaujinti pa- .. . . . , j» -j
sis musų bičiulis ir nuolati-J zmtj su senais bičiuliais Ne- .
nis „Keleivio“ koresponden-! viais. Jie pakvietė mus į sa-i mios -nyg°s
tas Stasiulis. Radome čia ir vo namus, kur taip pat rado- ”Ar popiežius yra
Miamio lietuvių „karalių“ j me ir „Keleivi“. Jiedu turi J . .. ♦ .

, F. Mockų, kuris padėjo klu- . naują nuosavą namą lr labai 1
bui įsikurti. Vienas klubietis gra žiai įsikūrę. Puikiai mus 22^ psL, kaina tik $1.20. 
man sakė, kad į naują klubo pavaišino. Jų sodas pilnas
namą Mockus įdėjęs apie! medžių ir paukščių. Nevis------------------ ------------------

net skundėsi, kad tie gies-

SKA1TYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYTI 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
S I AIS V IKSAIS $4.00. 
KIETAIS—$5.00

$40,000 ir viską dovanojęs. 
, tik su ta sąlygą, kad jam bū- KAS GI YRA TAS MURKLYS?

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
j Parašė N. E. Sūduvis, 424 
; psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okuoantams, kaip 
priešinosi ir tebesipidešina 
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-

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

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ, 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 psi., kai
na $3.50.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., Kama...........$2.uo

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

mininkai neduoda iš ryto ra
miai pamiegoti. Kai tik pra
švinta, tuoj ii prasideda so- Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės ina- 
de koncertas. Geriausia gie-

— Maiki, pereitą kaitai 30 nigeriu į eilę, o už kokių m°kamas tam tikras nuo- 
,wi„ 20 žingsnių nuo jų pastatė š,mtis’ ko> J‘s bus gyvas. Jis

SS Slrisdt' ""'u" S mi9—apsukrus katinas. Daugienė tori ir daugiau visokių
šimt nigerių puolė ją gJieb- žus, modemiško stiliaus, iri dos lakštingala. įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji tun sum, jos kiemą
ti. o ji davai bėgti! Maiki, J° pastatymas kainavo daug ; kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma-
aš kaip gyvas nebuvau to- daugiau, negu $40,000, nes Petersburge ' žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,
kių fonių matęs. Juodžiai y- P*1' aaugelį metų nemažai Miamio nuvykome į silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,;

>urgą. Norėjome ! kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nore g

mudu negalėjom prieiti prie 
tolko, tad šį kaitą apie poli
tiką nekalbėkim.

— Tėve, politika dabar 
yra svarbiausias 
klausimas.

— Kodėl svarbiausias? 
Pasaulis labai

dienos ti.

_____ _ ______ ...____ ra greiti, Maiki, ir lengvai buvo jau sudėję nariai ir
mus, tėve. Visus erzina Viet-j kiaulę pasiveja, ale katras nemažai buvo uždirbta pik- 
namo karas, nes niekas ne-įtik ją apsikabina, ji kiekvie- įkais ir kitom pramogom, 
žino, kada ir kaip jis pasi-Į nam išslysta ir dar greičiau Tačiau be Mockaus įnašo

nera- SL Petersburgą. Norėjome 
tenai aplankyti Anitą Vis-' ir jam tenka priešų dantų ir aštriu snapų paragauti, 
niauskaitę. gerą mūsų drau- '.naua u naip jis pusi-. y . klubas^galėięs SS, buvusią ęouthbostonietę.I Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems!

baigs, Vietnamo zmones jo bėga. Ant galo ji nusinese, jį vra įstekėiusį už kitatau- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
nc.n<?li’.Jr Amerikoje kyla 1 ramus ir ingo. ’vrsT gražus pavyzdys ir ki- čio Adaliano. kuris versda-'sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-
d«nLJI S° kPX ~ ° P "„T? - - 1 ?'°si kilimų. !mPortu. ir .bUV0 0«Kni»ko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
siųsti tenai dar daugiau ka- į pats komitetas. .-i-- -------------------------------- « istiJ ,jr_ ta. Tai gera dovana kalėdų proga jauniems giminaičiams

die^ smūgis Dabar jis vra pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu.
—Ne. tėve, nebuvo. Visi suparalyžuotas, negali nei Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

vaikščioti, nei kalbėti. Guli

nuomenes. štai kodėl 
saulis nerimauja

— Na. o kaip tau šitas i 
biznis atrodo?............

pa-, — ir tėvas manai, kad tai Į
labai juokinga? I

— Jes, Maiki. graži zo- naminiai gyvuliai buvo čion 
• •• • • bova. Aš rokuoju. kad ir mes atgabenti iš Europos. Aust- 

— Kaip aš žiūriu, tėve. i galėtume tokį pikniką su-! ralijoj e ir dabar nėra kiau
tai \ ietnamą galima būtų ( rengti. Kur nore pas farme-1 bų-
i-iolvfrinfi cn tamsiu tiinolin • i.......x.._‘palyginti su tamsiu tuneliu, • rį? kurjs turi kiaulių, 
pro kuri nesimato išėjimo, j — aš nemanau, tėve, kad

— Maiki. tokio tunelio ir' lietuviai norėtų tepalu ištep
ąs bijau. Nei su rožančium Į Įa degląja gaudvti. 
uelįsciau Valuk to ir sakau: į _ Xu ’ ui mes ga!įtume 
apie politiką neka^bekim. į džentelmoniškiau tą pada- 
\ erčiau apie kiaulę. ' Vietoje šmero galėtume

— Apie kokią kiaulę? į baltu muilu išmuilinti, ir ne , . . T
_ Bile kokią: juodą, deg-1 visą kiaulę? tik uodegą. Bū- ^mPluose ir patvoriuose. Ir

lą ar kitokią. ' tų kultūriškiau. Ir reikėtų purviną gyvenimą,
— Bet ką apie ją kalbėti? nUstatvti toki parėdka. kad y°JloJasi purvyne ir. maisto
— Maiki, iš kiaulės gali į gaudytojai ne visą kiaulę bodama, knisa žemę. Te

būti daug juoko, o juoktis griebtu. o tiktai už jos uo- 
yra sveikiau, negu ginčytis, t ^gog

AS fSvA Vari _ Ne tėve, kiauliškų juo
kų mes nedarysime.

— Nu, jeigu tu priešingas.
—.......... . - .tai tokio pikniko galim ir
siu, kad pereitą nedėldienį J nedalyti. Ale apie kiaules 
aš buvau nuėjęs ant nigeriu vįstiek galima pasikalbėti, 
pikniko ir mačiau, kiek jie i taV0 knyga nerašo apie 
turėjo juokų iš kiaulės, ne jas?
taip. kaip būna ant mūsų ' _ Ražo> tėve.
piknikų. Pas mus šiais lai-1 — pasakyk kaip
kais juokų jau nėra, o vien 1 kjauie ant svieto atsirado? 
tik biznis. Nespėji žmogus j — Kiaulė yra išsivysčiusi
per vaitus Įeiti, l aidavai ir j Sukinio šėmo, tėve. Eu-
kiša tau visokių laimėjimų rOpOje šėmų dar pasitaiko 
tikėtus. Parodo tau bonką jr cjanar, ypa£ Anglijoje. A- 
šnapso — ir pirk tikėtą, tai merįkon pirmą kaitą kiaulių 
laimėsi. O tas laimėjimas atvežė 1885 metais kolonis- 

' ne nuo manęs priklauso. Tai taj kurje buvo taip pat at-

I
slaugymo namuose. Taigi 
norėjom pamatyti, kaip da
bar gyvena jo žmona Anita. 636 E. Broadtray

“KELEIVIS’

So. Boston 27. Mass.

VYNUOGĖS IK KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. iro psl., 
kaina $ž.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio bradūno eilei asčių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

A 1 I 1/ / kO m a i : e>«=«

— Aš sutinku, tėve, kad 
juoktis sveika.

— Nu, tai apie tai ir kal
bėkim. Vot, aš. tau pasaky

tik akla laimė.
— O kaip pas juodžius'.’ 
-----Jie, Maiki irgi turėjo

gabenę keletą karvių ir ark 
lių. Bet kai jų atvežtas mais
tas pasibaigė, tai per kelis

— O ar tu gali pasakyti, Ji maloniai mus priėmė.
kodėl žydai nevalgo kiaulie- _, , .......................
nog7 j įdomu, kad ji neužmiršta

— Jų religija draudžia. lietuvių. Ii dabar, kai tik pa-
— Bet kodėl?
— Todėl, kad žydai laiko 

kiaulę nešvariu gyvuliu. Ji 
ėda viską, ką tik randa už-

dėl kiaulienos nevalgo ne
tik žydai, bet ir kitos semitų todėl ir dabar išsiilgsta pie
tautos — arabai, be to. tur- tuviško gyvenimo. Labai 
kai ir kiti. Pas žydus yra to- n^loin, inteligentiška mote- 
kia religinė taisyklė, kad ns-
valgyli galima tik tokius gy
vulius, kurie tinka Dievui 
atnašauti, kurių kojų kano-

bantvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pyiinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS

LITERATŪROS FONDO į KUDENS SAPNAI, Kotry-
PRANEŠIMAS j nos Grigaitytės eilėraščiai,

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, i ptemijuota knyga, SU psi ,
sisveikinome, ji tuoj į mus 
lietuviškai: „Prašau sėstis,!
prašau sėstis!..“ Ji pasisakė ---------‘K-------- -  ’ 7 ° ;» Kaina <2 00
neseniai buvusi nuvykus ir į i 2'ji atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti i • •

p^tei"sburgo lietuviu pik- knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius. A I SIA1INIW1A1 APIE JUO— 
niką. Būdama dar jauna. TAU, LIETUVA — 480 psL kietais viršeliais, su autoriaus
South Bostone ji dalyvau-! spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.00. Perkantieji TAU, 
davo socialistų vakarėliuose.! LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
pašokdavo ir padainuodavo, i tins Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
’ ” $6.00 ” $4.00

$6.00 ” $4.00
K. Bielinio Dienojant 
K. Bielinio Penktieji Metai 
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietų Rusija

ŽA LlUDžlŲ, parašė Pet
ronėlė Liuuziuvienė, sa 
psl. kaina........... .... $l.u0

| KASTAI — STRAIPSNIAI,
A i SIMLSLUA1, parašė Juo

zas Liudziua, b pusla
piai, kaina...........$3.UU.

.vlcKftblo, A. Giedriaus graži 
apjsasa jaunimui, i3u psl., 
Kama............................ $1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, paraše Aloyzas Baro- 

. nas, ii? psl., kaina $1.50
NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA SlAl AiNl, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.o0
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 201 psl., kaina 
$2.00.

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje;

So. Boston 27, Mass.
E. Broadvray,

” $2.50 ’’ $1.80

I.IETUVA ir pasirinku-ERDVĖS SKRIDIMŲ 
IŠLAIDOS

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAI 
šieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mona j 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin- 

, _ Pasiruošimai ei dvės skl i- įUg nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.09, t. y. gauna 
toks nešvarus gyvulys, ui. dinoms be žmogaus atsiėjo nuo]aidos $5.2o.
žydai neaukoja jos nei Die- 89 milionai dolerių. Mercu- Norintjejj gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto
vui, nei patys valgo. . >Į P>~ Vlen°a,^“;! St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8y,x 11'.-) įremi- 
- Maik.. cia man neavs- gus ^ndimaa. -.aLs.ejo

įvykdytam Gemini dviejų 
žmonių skridimui išleista 1

pos yra perskeltos. Nors 
kiaulė taip pat turi perskel
tus nagus, bet kadangi ji yra

ku. Jeigu kiaulė Dievui ne
priimtina, tai kas gi ją su
tvėrė? Ar ne pats Dievas? - .
Tegui ji bus išsivvsčiusi ir iš į bu- 3oC mil. dolenų. o rao- 
laukinio seimo, tai visgi ir šiamas 3 žmonių skridimas 
šernas turėjo būti Dievo su- (Apello projektas) atsieis 
tvertas, ar ne? 20 bil. dolei ių.

— Biblija sako, kad taip., Išlaidos erdvės skridimam
bonką snapso, ale tikėtų ne- mėnesius jie suvalgė visus — Nu. jeigu taip, tai ko- nuo 1961 m., kada pradėta 
pardavinėjo. Vietoj to. jie j ^vo gyvulius. Ir vistiek jie dėl kiaulė Dievui ne koser? ruoštis žmogų skraidyti į 
turėjo deglą kiaulę. Ištepė' būlu išmirę badu, jeigu ne Aš noriu, kad tu man šitą erdves, kiekvienam JAV gy
ja šmera ir pasakė: dabar i Francis Drake, kuris užtiko biznį d avadly vai įsvirozy- ventojui tenka $10, o 1969 
ja gaudysim. Kas ją sugaus*, jUO(. badaujančius ir visus tum. Roman! į metais, kada astronautai bus
ir nepaleis, tas eaus tą bon- parvežė Anglijon. * — patarčiau tėvui nu- nuleisti mėnuly, tos išlaidos
kį snapso. Nu. ir prasidėjo! _ Tai pi,ma čia kiaulių'eiti su šituo klausimu pas sieks $100 kiekvienam gy- 
komedijos. Surikiavo apie pabuvo?, _ _____ ; klebonu* ___ __ —j ventojui.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. III.
J. Valaitis. 1507 So. 51th Ave., ( kero 54). III.
A.Sukaoskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9. Mich.
A. šemeta, 13508-10 Wnodworfh Rd., Ff. Ulevelan<f 12. Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Ave Toronto 3, Ont.. Canada.

VYKIAUSIOJI LITERA TOROS FONDO LEIDI NIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127. ,
Visais Literatūros Fondo leid.'klos įeikalais kreipiamasi šiuo 

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

10019.
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MOTERŲ SKYRIUS

MARIUS KATILIŠKIS

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

(Tęsinys)
Puiku. iš tikrųjų. Tik gaila, kad niekam negali paro

dyti. Ką pasakytų tėvas, visad ji laikęs nevykėliu? Ką 
draugai, kurie šiandien Kanadoje popiermalkes gamina 
ir niekad neišeis iš miško stovyklų? Jis mielai jiems kiek
vienam padalintų po cigarą. Netrukus jis dalins. „Perfec- 
to Garda“ vadinasi tie cigarai. Sako. jie labai geri ir bran
gūs, bet Įvykis bus vertas jų.

Kaip gero konjako stiklas, ūmai ištvindamas krauju, 
jo veidą pylė raudoniu nuo pat retėjančių plaukų šaknų! 
iki kojų panagių, vien tik prisiminus, kas jo laukia. Tai I 
bus šlapios mazgotės smūgis per snuki visiems, kurie iš i 
jo šaipėsi, sakydami, kad taip tai taip, tu. vaikine, pinigo 
padaryti moki. o vaikų ne. Jis sukvies naujon rezidenci- 
jon ir parodys, o parodyti jau turi ko. Persikeldamas 
daktarų rajonan. jau ir elgtis turės tinkamai. Kas, kad jis ; 
tik elektrikas, bet jo pajamos prašoka vidutinio inžinie-: 
riaus pajamas, o pridėjus žmoną, kuri beveik pusės kosme
tikos fabriko vedėja, tai, ponas, prašau, ne kiekvienas 
daktaras gali lygintis. Kas be ko, Į toki luomą Įstojęs, taip ■ 
ir turėsi gyventi. Reikės dabar jau vasarnamio kokiame 
nors Wisconsine ar Michigane. kur, sako, gražu ir daug 
ežerų, reikės motorlaivio ar jachtos, nors jis puikiausiai 
išsiverstų be vandenų ir visų tų žaidimų, prisiminus, jog 
namie tobuliausia vandentiekio ir kanalizacijos sistema. 
Be to, ir maudymosi baseinas netrukus bus Įrengtas. Ta
čiau jis ryžosi sutikti su viskuom. kas jo laukia, patekėjus i 
didžiajai jo gyvenimo svajonei, nelyginant Šiaurės pa
švaistei. Gal ir golfą jis turės išmokti, kaip tos klasės žmo
nėms pritinka, bet turės, nes pasiruošęs vykdyti visus žmo- . 
nai duotuosius pasižadėjimus. Jei iki šiol nieko, tai dabar, į 

Š3U. Gyvenimas, atsiskleidžia.nzvnoc nra ynzucto, c*

Sukdamas plačiu ratu. lėtai ir mėgaudamasis, visais 
pojūčiais stengdamasis išgauti kuo daugiau malonumo, 
judėjo naujomis ir erdviomis gatvėmis namo. Vieno piršto 
judesio užteko mašinai, kad ji klausytų ir darytų, ką jis 
nori. Tartum ištikimiausia meilužė. Ji dūzgė, kaip savęs 
atsižadėjusi širdis, visais nervais ir kraujagyslėmis atsi- ! 
davusi savo ponui. Taip. tai Buickas, iš pačių geriausių, ■ 
labiausiai išbandytų ir ištobulintu, keliantis pasitikėjimą j 
ir žmogišką vertę. Jis nesiskubino, nutęsdamas busimąjį ; 
Įspūdį, nes tai ir buvo diena, paskirta tam. ne darbui ir j 
pinigui. Jis vilkėjo naujausią eilutę ir vežė milžinišką 
puokštę savo brangutei, savo žmonai, suskatusiai laukti 
kūdikio. Vienu piršto judesiu apvedė mašiną ir sustojo 
kitoje gatvės pusėje pasigėrėti iš atokiau. Jis mėgo taip 
daiyti, bet niekad nebuvo pasiruošęs kaip šiandien. Stab
telėjimas prie septyniasdešimt devintosios ir praleista va
landėlė prie tamsaus ir paslaptingo baro kėlė jame kažin 
kokią narsą, atmieštą grauduliu.

Niekas negalėtų smerkti, jei jis imtų ir suabejotų, 
kad vaizdas prieš jo akis tik jo niekieno kito. Bet taip yra, 
nors sunkiai patikima kitam. Dviejų gatvių, ramių ir pla
čių. susibėgime jo rezidencija. Trys seni ir plačiašakiai 
ąžuolai, kuriuos jis prašė palikti, iškilę virš stogo. Po jų Į 
šaknim viena pakopa žemiau nuleistas garažas. Jo puiku- j 
sis dviejų mašinų garažas, operuojamas mygtukais, pra-' 
viras, kad priimtų savo šeimininką. Į ji bėga platus juodo j 
asfalto kelias. Jo svečiams nereikės stovėti gatvėje. Aš- j 
tuoniOs mašinos lengvai sutelpa, ir kai sukvies visus 
džiaugsmo šventei, tai...

Oho... Kažin kas Įsuka. Ir ne bet kas. o juodas, kaip 
lietuje išsiprausęs katinas. Lincolnas ir sustoja tiesiog 
prieš duris, kur Mercury saulėje t\ iska chromais ir nike
liais. Kokiam fordukui ir nejauku būtų artėti prie tokio 
palociaus — patenkintai švytėjo Steponas, laukdamas, 
kas išlips. Išlijo aukštas, juodai apsidaręs vyras ir, susiė
męs nešulius, traukė prie frontiniu durų. Nė pirštu nepa
lietus skambučio, jos atsidarė, tartum užmynus automati
nę papėdę. Ir vyras dingo.

(Bus daugiau).

MOMOMoeooooooeoeoooooeoeoeooooeooeeoeoooooooeooooc

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis

tooeoeoooooooooeoooooooaeooc

Jaunieji plaukia laiveliu sutuoktuvių apeigoms atlikti. 
Taip buvo Austrijoje. Dunojaus upei patvinus.

Ben. Rutkūnas

TIESIASI RANKOS...

Užtvindė sodą, gatvę, lauką 
magnolijų ir kriaušių kvapas; 
žiedų kepurės galvą brauko.
Per kalnus paukštės šiaurėn traukia — 
ak, mano tėviškėn, už tų kalnų, anapus. 
Padange virtinės jų tempias, — 
ir galo neregėti vis dar! — 
baltgurklės kregždės, gervės, pempės 
Į pasiilgtą gimtą kampą — 
aukštoj pakraigėj sulipdytą lizdą.
Vai, krašte, tolimasis mano krašte, 
ar į tave kada dar grįšiu?
Ar tremtinio nuims kas naštą?
Dienų kelionėj mano jėgos mąžta, 
ir kojas sopuliai surišo.
Nėra, vai, nėr čia tokių sodų. 
kaip mano tėvo margo dvaro; 
kalnai rūstieji nusibodo; 
širdies čia niekas neparodo, 
nuo durų elgetą šunim pavaro.
Taip visa svetima, vienoda!
Taip slegia debesys nukarę!
Į tolį lekia mano godos — 
kad bent išgirstum gimtą žodį, 
užuostam Baltijos gintarą!
Ir mintys tėviškę pasiekia, 
kur sirpsta po langais serbentos, 
kur kvepia juodos duonos riekės, 
ramunių pievos nusidriekę, 
ir laukiamos Sekminių šventės.
Ir rankos, lyg į duoną, tiesias,
neberakina žemės vargas--------
Tik moja debesėliai šviesūs, 
tėvynės oru svaiginiesi — 
sparnus man meta paukštės margos!

Kas daryti, kad širdies 
smūgių išvengtume

NAUDINGI GARSIOJO DR. WHITE PATARIMAI 
VISIEMS

(Tęsinys)

Kas daryti, kaip apsisaugoti 
nuo atakos?

Jei pacientas turėjo savo 
: tėvą ar senelį kol onai ini li
goni. norint išvengti pavel
dėjimo pasekmių, reikia sū
nui ar vaikaičiui nedelsiant 
pakeisti ligšiolini gyvenimo 
būdą. Kas nors turi Įtikinti, 
kad paciento labui yra labai 
reikalinga sumažinti norma
lų kūno svori pagal aukštį, 
normalią kūno sudėti ir am
žių : reikia apriboti, kad val
domu riebalų kiekis nepra
šoktų 30 G priimamų kolori- 
jų kiekio ir kad iš to riebalų 
kiekio tik vienas ketvirtada
lis tebūtų saturuotų (gyvu- 
inių) riebalų, o trys ketvir- 
adaliai būtų nesaturuotų 
(augalinių) rieba’ų. (Įvai
rios maisto produktų satu
ruotų ir nesaturuotų riebalų 
kiekiai randami dr. Ancel 
Keys knygelėje ”Eat well 
and stay well“). Doubleday

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.

Klausimas

i namas turėjo būti nugriau- 
' tas. Gyventojai darė susirin
kimus ir protestavo dėl to 
kelio pravedimo. Šitas pro
jektas buvo vetuotas. Dabar 
tas 95-tas kelias jau prave
damas prie 128-to kelio ir 
atrodo, kad jo tąsa turės ei- 

■ ti per Hyde Parką. Tačiau 
aš dabar nežinau, ar jie keis 

. krypti ir ar griaus mano na-
prašome siusti tiesiog šiuo mus. Taigi aš esu nei pakar

tas. nei paleistas. Gal man 
Law, galėtumėte patarti, kaip aš

I galėčiau sužinoti, kur tas ke
lias eis.

Hydeparkiškis
Massachusetts.

Klausimus 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

Esu 71 metų amžiaus, 
tebedirbu fabrike. Nuo šiųc
metų rugsėjo mėnėsio 1 die
nos manau išeiti pensijon 
tuo sumetimu, kad nuo rug-

leidinys).). Be to, reikia bū-’ 
tinai žiūrėti, kad pacientas 
pradėtų reguliarios mankš-' 
tos programą ir mankštą tęs
tų visą savo gyvenimą, nes 
jau nodyta. jog asmuo, kurs 
savo kolorijas sudegina • 
sunkiu fiziniu darbu, daug 
rečiau gauna arteriosklero- 
zę. nors ir vartodamas daug į 
gyvulinių riebalų. Taip pat 
patariama širdies ligų kan-! 
didatams vengti cigarečių irj 
susinervinimų-

Ypač daug reikšmės dr. į 
White teikia pastangoms: 
taip pertvarkyti savo gyve-! 
nimą, kad kiek galima ma
žiau beliktų priežasčių šir
dies smūgiui. Juo žmogus 
senesnis, tuo daugiau širdies 
atakos galimybių. Daug 
lengviau yra žmogų gydyti 
nuo širdies ligų pavojų, kol 
jis dar neturėjo atakos, negu 
po atakos, kada neišvengia
mai būna širdies raumenys 
pažeisti.

Atsakymas
Atsakymas

Jei Tamsta išeisi i pen
siją r uo šių metų rugsėjo Deja. negaliu Tamstai pa- 
mėnesio 1 dienos. Tamsta dėti. Kelių pravedimo pro- 
galėsi uždirbti 400 dolerių jektai paprastai laikomi pa

šėlo 1 d iki modžio 31 d iki metu PabaiSos’ nenusto' slapty, kol projektas yra pa- 
J * T- - - . * damas ne vieno cento savo ruoštas ir viešai paskelbtas.

pensijos. Tamstos uždarbis Kitaip būtų didelė spekulia- 
nuo šių metų sausio mėn. 1 cjja nekilnojamojo turto 
dienos iki rugsėjo mėn. 1 pirkimo-pardavimo srityje.

, j , • -j- u dienos, tai yra iki tos dienos, Tokiai soekuliacijai žemesėjo 1 d. sumą. kūną uzdirb- kuija . pensijoni infomacJija
nesiskaito. Beje, sulaukės 72 laiką nėra duodama.

„ x metu amžiaus. Tamsta galė-
Connecticut._____________ g- u^t;irbti tiek, kiek tik su-

~ - --------------- — ~ gebėsi, nenustodamas nei
vienos dalies savo pensijos.

mano uždarbis neviišytų 
1,200 dolerių.

Ar priskaitys man nuo 
šių metų sausio 1 d. iki rug-

siu, dar neišėjęs pensijon“
P. K.

KAS REIKIA DARYTI
AUGALO UŽNUODYTAM

Šiaurės Amerikos konti
nente viena iš Įkyriausių 
žmogaus rykščių yra auga
las, čia vadinamas Poison 
Ivy. lietuviškai — nuodinga
sis vijoklis. Amerikoje ar 
Kanadoje, tik koją Įkėlęs i 
miškų ar krūmeli, beregint 
gali apsikrėsti nuo tos pasal- 
kandiškos piktžolės ilgai 
trunkančiais išbėrimais.

Nors yra vartojama daug 
visokiu priemonių, bet tik
riausios yra dvi: jei paste
bėjai palietęs nuoga ranka 
ar koja nuodingąjį vijoklį ir 
greit gali pasiekti savo ar ir 
ne savo namus, nelaukda
mas paliestą vietą gerai nu
mazgok vandeniu su aps
čiai muilo. Jei yra alkoholio, 
numazgotąją vietą dar gei o- 
kai suvilgyk alkoholiu (iš 
viršaus!).

žinomas Chicagos sveika
tos patarėjas d r. Van Del- 
len rašo. kad geriausi vais
tai šiandien yra laikomi kor- 
tizono tipo hormonai, ku
riuos. žinoma, gali prirašyti 
daktaras.

Bet pradeda savo vardą 
atgauti ir du liaudies vaistai, 
kuriuos indėnai čia seniai 
vartoja, o baltieji arba ne
žinojo, arba buvo pamiršę.
Tai yra:

1. Žolė. angliškai vadina
ma jewelweed, lotyniškai 
Noli-me-tangere. lietuviškai 
Neliesk manęs. Tai yra 
aukšta žolė. auganti drėg- 
nesriucse tankiuose krū
muose, turi geltonus žiedus, 
kurie, vos pirštu palietus,
•lycr šaute šauna — staiga su
siriečia. susitraukia. Tai e- 
sąs senas indėnu vaistas nuo '-IETITV?V 
nuodingoio vijoklio apkrė- 
timo. Reikia apkrėstas vie
ta? tos žolės lapais Įtrinti.

2. Plantano Janai. Plan- 
tanas. amerikietiška žolė. 
angliškai vadinama plan- 
tain (gysla pis, gysločius, ro
jaus fyga), kaip žodynai 
aiškina, yra žema žolė su 
dideliais sultingais lapais %

Klausimas

prieš

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
D. Sadūnaite: KAI TU 

ARTI MANĘS, eilėraščiai, 
40 psl.. viršelio aplanką pie-
se__ P. Jurkus, kaina nepazy- 

Aš tunu namus Hyde ..kido Lietuvių Dienų
ParK, Mass. Buvo projektas - Rlvdpravesti naują 95-tą kelią. leidykla (4o64 Sun>et Ba d. 
ir pagal tą projektą mano Hollywood, Ca*.

ID0M10ę ir NAUDINGOS KNYGO1
Z

Pačiam ir Kitam hovanoH

ne l LAISVOS LIETUVOS. Liete_ ?A?;»Įi;įumnk-»fū rašta1 d'l f'>
ševiku okiuaeij©" ir teroro Liet"

NEMUNO SŪNŪS. Andrium* 
ko romr.no antroji dalis. 426 
lapiai. Kama.........-.......... ti na

voje. Kaina

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI 
-j-. TU f' • •tvi""’— "• »’ 1"
M .....................

25 Cc’

X 2 ūko i
* n«l
... $5 00

’urat
-nir^rrai 464 oak.

kara’ia-i<>’ 
domS-*kaina K* į

I IETUVTU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašte lietuviu istorija 
pmsiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 pus anij. Kai-

^RMIiNO SCNC?. Ki/rin" Va'trc 
ko romaias iš IMS metų Suvalai 
Joe ūkininku scki’imo nrie* Pn« 
tono’ diktatūrą, Pirma dali' 3P*psl. Kama <Ml

19015 METAI. Kipro Riehr.io atsimi 
nfmu antroji dalia 592 pasieniai 
Sa.ra .*.••••••••«•• ..... JE.06

IETUVTŲ DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir «*orcdagvvo .Tora? Ba
lys 472 lainc® sos sraiiomis. Ant
iškai duota? kiek vienos dainos 
□rtny®. todėl tinka do vanoti ir 

nekalbantiems. įrišta 
*?6 anai. kaina ............... $5 T

•><TA; ’Z''*s rp RELIGTTA P»
-gče E. Var le-roli'e r«r*ė Va-'*6

prie žemė? ir ilgai? ratu au
gančiais žiedais. Reikia iš
spaustas tu lapų sultis užtep
ti ant išbėrimų. Pranešėjas 
rašo. kad gyvenant Ohio 
krašte, jis ir jo šeima apsi- 
krėsdavo kas vasarą, bet 
niekuomet dėl to nesirūpin
davo. kadangi kiekvieną 
kartą aptepus plantano žo
lės sultimis pūslikės išdžiū
davo. J- Pr- 1

■»«? Kaina

aRLBOROT GTpS 
SELF-TAUCPT.
•a?

25 Cnt

LITHUANIAN 
Į. lnkienė. pe

va lietuviu kalbos tno-
ka’banėiam. I** 

$1.25
tyti’ an.ęli* ai 
•»«! kaina

LEMAITES RASTAI Csrrioelo? tn* 
»ų rašytojos Dirtrojo karo meti 
Amerikoje aarašvti vaizdeliai «’ 
rašytojos paveikslu. 128 pašlama 
kaina...........................................50 Ct

• AVO KELIAS f SOCIALIZMĄ 
°Rraš. Toonas BĮ omas Trumpe 
socializmo aiakirū. nss Kaira 25

JUOZAS STALINAS arba ka 
Kau ražo išporis buvo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cn>

LIAUDIES MENAS. ;o 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paolins Galaunė, dideiė kny
ga su oaigybe paveiksiu, gerame 
popieriuje. Ėaina ........... Sb.Oo

UETUVA. 3UD0. Stepono Kair> 
labai vaizdžiai ii jdo.-ni.il par* yy 
atsiminimai kaip Lietuva kėlė*" 
iš nu--yo, steriausia dovana Kiek 
viena prosja, gražiai? lietais vte 

.Aeiiais. iliustruota, 4lS ouslapiu. 
didelio formato. O

na kietais viršais mink-tai*viršais .......................... $4 'Jė
<BXnALDEMOKRATIJA IR ft<»> 

SEVIZMAS. Parai Kautekj, na- 
jausminis žiniomis pup-.'Gyta tu« 
klausimu knygute. K->ttia.. 25 C*»

rASAGLIO LIETUVIŲ 2INTNA8 
paruošė Anicetas Gim. tis, daujry- 
oe žinių lietuviu it anirlų kalbomis 
apie lietuvius visame pašau; y, 

*64 psl. Kaina ........................ $6.JW

U ET U V OS SOČI ALDE MOKR AT V 
PARTIJOS PP.OGKAMLNLj) gal 
KS2>, 82 psl., kaina ......... 25 Ga»

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka Pntaikr.it* 
.Amerikos lietuviam-, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.04

ŪKO GRUPIŲ KOMISUOS PriA 
NS4IMAS, arca k<x«*i mu-m*e ne 
ra vunybėt., S0 psl.. kaina . t>.-»

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, p. Aaelku 
istorinis romanai iš žemaičių Krik
što laikų, kieti apdarai .... S3.50

VISUOTINAS IVANAS. Ar fsaiėjt 
toks tvanas buu ir ki apie ta* sa
ko moKSias ? Kaina ........... 29 Cnt

►,‘:a EIsYBk sl’lE snviRTt 
•TUS1J a» -a muri-'.u diktatu
e ta f-j -*v’e 
,10 istorija 
i.abai daug 
Kaina . . ..

oje rrumn*. Oo'ševi.* 
•r vaidyti-.. raKtika 

" irr.:aci;ų. >6 p«l. 
......... ............ 5h Cnt

tENOVES LIETUVIŲ PINTGAI nu* 
seniausių laiku iki Lietuvo? n*- 
riklaus*.myoė-- tralo 1795 mėtau 
arasė Jonas Karys, lauftybe p*

veiksiu.
Kaina

296 psl., (fera* popierius 
$1 U.th

'LTOK*!, 3E9EL1 v. Dutluo-My 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos į viena 
Aotirius. nats buvęs kunigas, ap 
rašo. Kaip kunigą* Vasaris išsiža 
dė»o kunigystės dė! moterystė* 
knyjr^, kieti viršau 631 puslapis 
Kaina ...................................... $6.00

sAUJA VALGiįi KNYGA. para*< 
M. .Vicheiscnienė. 250 įvairiu lietu, 
rišku ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina $i.2l

S EMU K LAUPOMOS LIETUVĄ
PINIGAI, parašė Joną K-rvs, la
bai daue paveikslų, 255 psl. ęera 
popiera. Kain:*........................ $o.0š

siauruoju ia keliu, k. k
Kriaučiūno at’imtn.roai is į įeit- 
vos ir ’« Ame,-iv->« ii»r,.via ev^e- 
nimo. V8 psi., kaina ........... $2.01

SOCIALIZMO TEORiJA Tm..-., a, 
aiAKiai parroo. kaip keitest visut 
menė* santvarka u kodėl ji da 
keisis. Kaina ........................ 29 Ct

DEMOKRATINIO SOClALIZMų 
PRADAI. Populiari ir nx.ur.ga 
knyjra šių dienų k!aū.»n,a:..s se 
prasti. Kaina ............................ o*»t

Užaakymue ir pinigus prašome siųsti šiuo ^ireeu
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Nr. 25, 1965 m. birželio 23 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi? septintas

Mielajam Bičiuliui

DR. BRONIUI BAŠKIU1 
m iru c, jo žmonai Irenai 
užuojautą reiškia

Dalia ir dr. Gediminas J. Bylos

Atlanto rajono skautų
sporto šventė į

ir š e i m a i giliausia
Kiekvieną pavasari Atlan

to rajono skautai Worces- Į 
; tery ruošia sporto šventę. Į ■ 
tokią šventų paprastai šuva-. 
žiuoja skautai iš viso At- 

i lanto pakraščio.

Ką dovanoti?

Brangiam Bičiuliui
DR. GEDIMINUI J. BYLAI 

ir
ŠEIMAI,

jo mielam tėveliui mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai 
ir Jackus Sonda

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administraci jo

kiais metais sporto šventė • je galite gauti šias tinkamas 
‘ Įvyks birželio 26-27 dienom knygas:
U orcesterio lietuvių Mairo-' LEAVE YOUR TEARS 
nio pai ke. Spoito šventės, jpų F4OSCOW, B. Armonie- 
atidaiymas birželio 26 d. 10 n-# atsiminimaį įį Sibiro

vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyųio, 222 psl., kaina

vai. rvto.
Bostono skautai ir skau-

VIETINĖS ŽINIOS

’ tės i snoitc šventę išvyksta 
' šeštadienio ryte 8 vai. 30 
min. Renkamasi prie Lietu- 

i viu Piliečių Dr-jos namų. 
i Skautiškos uniformos būti- 
Į nos. nes be ju skautai šven-

$3.95.
HISTORY OF THE Ll- 

TH U ANIAN NATION, pa

ĮDOMIOS KNYGOS , 
ROMANAI

Albinas Baranauskas,» 
KARKLUPĖNUOSE, pre-j 
mijuotas romanas. 224 ps*!., 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPĖ J 
RYTUS, UPĖ 1 ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., 11 
dalis $02 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

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

V y tau tai Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSIAME (APE (OD-OSTER VILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETI VIšKOJE

JONSONV VASARVIETĖS VILOJE

rašė Kostas Jurgėla, kaina tų gyvenimo. 242 psl., kai-į

Aukos žygiui į Washingtoną PARENGIMŲ KALENDORIUS! tė> negalės dalyvauti. 
Bostono lietuvių studentų Liepos 25 d. Bernice Clai- Visuomenė yra kviečiama

gausiai atsilankvti. 
. kad bos 

laimės pirma vieta.

žygiui 1965 m. gegužės 15 ™ *arm sodyboje North'* šventę. .. . 
d. Į VVashingtoną, D.C., pa-'Easton Lietuvių Darbininkų pKirnasn kad bostoniečiai 
remti aukojo šie Bostono lie- Dr-jos gegužinė.
tuviai:

PoSlOO: Prel. Pr. Vir- 
mauskis ir J. Kapočius.

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-ja $50.

Po $25: J. Adomonis, kun. 
Baltrašūnas, J. Rasys, Vyt. 
Stelmokas. A. Treinys. J.P. 
Tuinila.

Po $20: O. ir A. Andriu- 
lioniai, A. ir J. Januškevi
čiai, S. Starinskas.

A. ir dr. G. Stapulioniai 
aukojo $15.

Po $10: P. Ausiejus, Br. 
Bajercius, J. Bakšys. M. 
Bratėnienė. V. Brūzgas. J. 
W. Casper, jr., A. Girnius,! 
St. Griežė-Jurgelevičius. S. 
Griganavičius, A. Jonuška, 
dr. S. Jasaitis, dr. P. Kaladė, 
rl** T Vimzlic A T/P Q nrzvgi . tz • nuv\« ic, vj—

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

VVATERBURY, CONN.

$10-
”Twenty years* struggle 

for freedom of Lithuania-" 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50. '

''Lithuania land of he- į 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina S4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B.

v , Končius, iliustruota. 211
Birželio 26 d. vakare (nuojpsL kaina kietais 

6 vai.> dr. Petro Vileišio so-j $.4.00. minkštais $3.00. 
dyboje (AKerton Rd.) Lie-' POPULAR LITHUAN1- 

Rugsėjo 12 d. Tautos tuviy ^nd^enė rengia. AN RECIPES- parašė Juzė 
šventės minėjimas So. Bos- tradicinę Joninių gegužinę, j Daužvardienė- kaina $2. 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- Programoje: paslaptingas J
Įėję. Rengia L. Bendruome- Rambyno vaizdelis ”Pilia-
nė- kalnio sargas“ gražiame♦ ♦ «

miško kalnelyje: tradicinis

na $2.50 |
Jonas Aistis, POEZIJA. •I

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na ?6.

Tos knysros gaunamos i»

Alė Rūta. PRIESAIKA
Didžioji meilė. TI d., romą 
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. SlKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, nremi 
juotas romanas iš politinių 
emigrantu gyvenimo, 268 
nsl.. kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
i NŲ GIESMĖ, premijuotas
i romanas, 201 psl., kaina 
Į $2.50.Spalio 3 d. Balfo banke- ŽODYNAIJoninių laužas su sutartinių 

tas So. Bostono Lietuvių Pil. , pynėmis ir paparčio nakties 
Dr-jos III aukšto salėje. j legenda; šokiai ir žaidimai 

♦ * * gamtoje prie spalvingo ži-
Spalio 10 d. Laisvės Var- bintu apšvietimo grojant 

po koncertas So. Bostono kaimo kapelai; pusvakarių dynas, v. Baravyko apie 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje, užkandžiai po medžiu ir gai- 30.000 žodžių, 683 puslapiai,

Keleivic administracijoje Juozas Kralikauskas, TIT- 
galite gauti šiuos kiekvie- NAGO UGNIS, premijuotas 
nam reikalingus žodynu®• 'romanas. 205 pusi., kaina

Anglų-lietuvių kalbos io-v

vmanti▼ lIlClII'vI
Bostono skyrius, J. Liutko-j- 
nis, Pr. Mučinskas. N.N., VI. 
Noreika. Sandaros 7 kp., L. 
Švelnis.

Po $6: E. Griauzdienė ir 
V. ir V. Kulbokai.

Po $5: Z. Barauskas, Bo- 
gužienė. R. Budreika, E. Ci
bas. A. Černiauskas, J. Dab
rila. St. Drevinskas. A. 
Druzdis, K. Dūda, Br. Gali
nis, J. Grigalus. V. Izbickas,
J. Jurėnas, J. Kačinskas, dr. 
A. Krisiukėnas, Br. Kruopis,

cii mifa vaui v, cu 1 k—ina , . , $6.00

Rengėjai kviečia visuome-! 
nę palaikyti senąją lietuvių

Ieškomas lietuvis pensininkas, 
kuris norėtu kartu gyventi su
kitu lietuviu pensininku namuo- tradiciją ir gausiai atsilan- 

į se prie vandenvno New Jersev i, .. .
valstybėj,, jis turėtu mokėti k.Vtl 1 sl? S1321* 

padaryti smulkius pataisymus, šventę.
Rašyt i: 1 —

Joniniu

Stanistav Macelis.
60 S. Maple Avė..
Maple Shade. New Jersey

Jieskofimai
[ieškomi Petras Macelis. My

kolo sūnus, paskutinis žinomas’ 
adresas 1200 Girard or Garden ■

3=

Gera dovana
A. Lizdenis, J. Lubinas, A. | Avė.. Philadelphia. Pal apie55 Kai rengiatės duoti kokią 
Matioška. A. Mažiulis., VI.! metu amžiaus, ir Juozapas Ma dovana angliškai kalban- 
Maunąs A Namaksy, K.i tiems, „epamimkite, kati ge-
įenortas, Al. Nevieia. ,;brook Avė.. Philadelphia. Pa., riausia dovana yra knyga.
šimavičiiis Yv'1 kun’ M 60 So. Maple Avė.. Štai čia kelios lietuviu rašv-
SimaviClUS. X.Y.. kun. M. arba apie juos ka žinantieji pra- . „ . ‘ 'tojų parašytos ir į anglų 

kalbą išverstos knygos, ku
rios k bai tinka dovanoms:

Vembrė. V. Vilutis, Žičkie- rašyti:
ne. i

Po $2: P. Ambraziejus,
V. Eikinas. W. Germont, J. 
Gimbutas. A. Griauzdė, V. 
Kuodys, St. Santvaras, Šid
lauskai.
Vilėniškis, V. Žiaugra.

Stanislav Macelis. 
50 S. Maple Avė.. 
Maple Shade. N. J.

Vedybos ”SeIected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280

. . Vidutinio amžiaus pasiturinti ■ psl., kaina $5.00.
A. vakauziene, A. moteris ieško išmintingo gyve- 

! nimo draugo, pageidaujama 45- 
ei r» r»„ _ - • a 55 metu amžiaus. Raršyti Kelei-Po Sl. P. Baruniene n A.; vn-o administracijai. perduoti —

Šaltenis. I E. Z.
I (27)

Viso aukų gauta . .$866.00 - .. . - ---- į-r~j-° Noriu susipažinti su bet kur
gyvenančiu 30-50 m. amž. lietu-

“The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

Išleista .............. $620..00

Liko ..................... $246.00
viu ir sukurti lietuvišką šeimą 
Atsakysiu į gautus su nuotrau
ka kiškas. pareikalavus nuo-

”Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius). 
209 psl., kaina $4.95.

Gautų aukų likutis randa- lrank4 grąžinsiu.
si Bostono studentų fonde. 
Tie pinigai bus naudojami 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame —

Bostono studentų ir ALB! 
Bostono skyriaus vardu '

J. Kapočius 
A. Matjoška

Rašyti: Janinai. Keleivis. 636 
Broadvvay. So. Boston. Mass. 
02127.

(26)
i —Ieškau gyvenim odraugės. Ga
li būti su vaikais. Turiu namą. 
troką. automobilį.

John Žagaras
125 Hwy . 90 West
San Antonio, Texas

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

— ..Vaistai, kurie buvo ilgai lau-
AnMlNiCTP Al ’I IOS , kiam i. nuo reumatizmo, ranku. ADMINlo I KAUJU3 | Botirpinlo ir skaudėjimo 

| ja» yr*.
; Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
' savo vardą sa antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS

PRAŠYMAS
“Keleivio“ administraci

ja praio gerb. skaitytojus,
keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž* 
mlriti paraiyti ir senąjį.

“House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

’The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (I. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

“The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas. 131 
psl., kaina $3.00.

“Lithuanian Folk Talės“, 
paruošė Stepas Zobarskas. 
240 psl., kaina $4.50.

Viso? šios knygos wa gra
žiai jrištos.

Newark 4. New Jersev 
North Sta., P.O. Box 9112 i=3E

85 East Bay R<1. OSTERVILLE Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Viki Audronė yra apsupta didelio pušų. beržu ir kitu dekora
tyviniu medžiu parko. Daug vietos poilsiui ir žak’i maris.

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

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį 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. 02121. telefonas 288_55tW. o po birželio 15 d. tiesiai 
į vilą Audronė — Marija Jansonas. Osterville, Cape Cod. Mass. 
02655. telefonas 428-8425.

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

' VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIE1VIO“ 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 Sl MOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

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

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTI (ŽENGĘS.

$2.50.
Alovzas Baronas: VIENI 

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

Juozas Švaistas: ŽiOB-
Lietuvių-anglų kalbų žo- į RIAI PLAUKIA, romanas 

dynas, redagavo Karsavi-1 iš knygnešio kun. M. Sida-
naitė ir šlapobcrskis. apie ravičiaus gyvenimo, 233 psl..

KaiEa •?)««« O vs*27.000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Juozas Švaistas: JO SU- 1 
ŽADETINĖ, premijų o t a s * 

Lietuviškai angliškas žo- romanas Is Vinco Kudirkos. 
dvna.<. ViHaus Peteraičio. n i .^nimo, 394 pusi kaina, 

$4.00 j
Aloyzas Baronas: LIEP-' 

• TAI IR BEDUGNĖS, pre-1 
Dabartinės lietusių kalbos. mijuotas romanas. 279 dsL. 

žodynas, ,edaga^c prcf. J. kaina $3.90. i

laida, daugiau Kaip 30,000, 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. i

Balčikonis ir kt.. yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl. 
kaina ......................  $12.0«

NAUJIENA
Dr. Kazys Grinius, ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, I»
tomas. 336 psl. kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ii 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba* 
Gražiai išleista, daug pa 
veikslų. 374 psl.. kaina $6

Knygoje pirmą karta pla
čiai apiašvtas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovt 
paminklais. Okupantas ru- 

j sas ši muziejų panaikino 
laisvės kovų paminklai din
go.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJU GYVENIMŲ- 462
ousl.. kaina $4.56.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRJ2TA f 
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
krais lietuviais, 397 psl. 
raina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl
••ima OD
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.

TAUTOS PRAEITIS

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo ’Tautos 
praeitis“ II tomo knygą I. 
198 psl., kaina $5.00-

Joje J. Jakštas rašo apie

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 
Keleivio administracijoje

galima gauti dailininko A- ....
domo Varno pieiU Lietu.n,! 1863 m. .ukilim, Lietuvoje.
nepriklatuomybė, PMlcelbi- Vilniil1“ apie lietuvi"» Vil 

mo akto pasirašytojo Stepo-
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SI*A diazirtuS.ii ir tūrti-igi53Sia i rainiui linC GFgSBtZSCJJS 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų ur ,<uuo lidžiausį ka
pitale. ____ ____ ’ t !R
Seakoeutgas neturįs APDRAUDOS. bet
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, go
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę g’^ba. 3) SLA andrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DL~>Da GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašama tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti anerauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žyme^S-f betnviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andrauda? ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
3«7 WeM 30th Street New York l. N. Y.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy- 
“Iš praeities tavo sūnūs te saka 130 kama 

stiprybę semia,“ • giedame
Lietuvos himne, o ar taip GINTARO TAKAIS, J. Na- 
darome? Ar pažįstame jos riinės eilėraščiai, daug ilius-
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
oaraiyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ja galite gauti Keleivio 
administraci ioie.
^eoeoooeosooeoeioooooeoooor^

Imkit ir skaitykit 
ka tik išėjusia 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETU 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose

tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
Ftf.YN’T KARVFT.rAT. AIovto Ba- 

mno «Dv«akai:Sa vaikares. n«l.
ti vi

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS. D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa- 
sakoiimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ....1... $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ...................... $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų. 186 

pusi., kaina ......................$2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-
kentėjo ,r žuvo mūsų pių _ už 50 centų, už $2.50 
broliai, seserys, giminės »! (suiank9tomas) ir už $3 50 
draugai. Knygos kaina -' (sieninis)
$2.50.

t f
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Vietines žinios
žįstosiose aplinkybėse. Da
bar jis mokėsi ir žemės ūkio

atsisakydamas net skausmus 
malšinančių priemonių, į sa-

1. Vaayliūno mokinių

DR. BRONIŲ BA8KĮ AMŽINAI ATS1SVEK1NUS

mokykloje, ir prekybos kur- vo nykimą pats jsiklausyda- 
i suosc. ir vėl pats privatiškai, mas. pats save stebėdamas, 
j tarpais tarnaudamas ūkio kaip tai gali tik didelės dva- 
; organizacijose, versdamasis sios ii geležinės valios žmo- 
kaip Įmanydamas, kol galų, gus.
gale 1944 m. Jurbarko gim-l "Jūs, gyvieji, nepažįstate 
nazijoje išlaikė egzaminus mirštančiųjų, nors ir mėgs- 
ir gavo brandos atestatą. tate apie juos kalbėti/4 saky- 

Bet Čia vėl — bolševikų' davo jis bičiuliams. "Mes 
grįžimas, tremties dienos čia susiduriame su proble- 
\ okietijoje su visais nepri- mom, kul ias gyvieji ir svei- 
tekliais, netikrumu ir pavo-: kieji tegali tik apgraibom į- 

2 i jais. Tik dabar, Bronius Baš- sivaizduotL“
Jis dvasiniai nesugniužo

Su liūdesiu tenka konsta-, Jis gimė 1920 m. sausio 7 
tuoti. kad pastaraisiais kele-' d. Užvenčio valse., Junkilų 
riais metais mirtis iš mūsų kaime, vidutinio ūkininko 
tarpo pasirenka vis pačius šeimoje, kurioje dar augo 
pajėgiausius visuomenės na- keli broliai ir seserys. Nora 
rius. vis tuos, kurie jau aukš-! Bronius labai geiai baigė1 u‘‘oa,> f^uuius Kas
tai iškilo mokslo bei meno! pradžios mokyklą, bet tėvas, uzsigrudinęs anks-
srityse ar kurie tvirtai stove-• prisibijodamas ekonominių 
jo mūsų laisvės kovos greto- sunkumų, gimnazijon leisti ~ ~
se, teikdami gražios vilties nesiryžo. Nuo čia ir prasidė- 
ateičiai. j jo jaunuolio kelias į gyveni-

Štai vėl — birželio 15 d. mą ir šviesą, pilnas vargo ne- 
1 vai. ryto Carney ligoninėje tikrumo ir vėl pakaitom pa- 
Bostone mirė dr. Bronius 1 sisekimo ir giedresnių die- 
Baškvs,—jaunas mokslinin- nų.
kas, nepalaužiamas lietuvis, I Didžiai trokšdamas moks-

leido iaiko veltui. Kai kiti 
laukė giedros lagerių palė-

iki pat sąmonės netekimo.' 
Jis, tarytum didelės įtampos 
dramoje, paskutinėm jėgom

pėse, jis Hamburgo univer-i keldavosi iš mirties lovos, 
sitete jau studijavo medici- ] apsirengdavo ir savo bičiu- 
ną. Ir taip ligi emigracijos, i liūs sutikdavo, kaip ir svei- 

1949 m. atvykęs į JAV.jisi kas būdamas, elegantiškai ir 
turėjo vėl dar kurį laiką! vaišingai, nors tai buvo jau
žengti pirmuosius žingsnius

ištikimas plataus kultūrinin- lo, be tėvo žinios jis apleido, nuo .fabriko, kol, apsidairęs
naujame krašte, Notheas- 
tem universitete kibo į che-kų būrio draugas ir didelės namus ir iškeliavo į Kauną 

tolerancijos žmogus. pats sau ateities kurti. Savo
Dr. Bronius Baškys buvo buvusios mokytojos padeda- 

vienas iš tų daugelio mūsų mas, jis įstojo Į Jėzuitų gim- 
tautiečių, kuriems likimas naziją. Gyveno jų bendra- 
nieko nedavė už dyką, nieko buty. Laikui bėgant teko ap- . 
nedovanojo atsitiktinai pa- aispręsti. Galėjo būti vienuo- į nl- Metus Padirbęs savo spe- 
lankiom aplinkybėm susidė- lis, kunigas, galėjo ir savo cialybeie Harvardo medici

ne jo šis pasaulis.
Ir taip. ligi iškeliavo į Di

džiąją Nežinią.
Lubino koplyčioje jo atrį

miją. o 1954 m. įstojo į Bos- sisveikinti susirinko kone
tono Universitetą ir jau 
1955 m. gavo jame bioche
mijos mokslų magistro laips-

jus, c visa teko išsikovoti rizika žengti į nežinią. Bai- 
geležine žemaičio ištverme,' gęs Keturias klases. Bronius 
kietu darbu ir talentu. Ir išėjo savystoviai kurtis jau- 
taip nuo pat mažens. : nam žmogui dar mažai pa

nos mokykloje, jis pasiryžo 
siekti dar toliau — daktaro 
laipsnio.

visas Bostonas. Paskutinį 
žodį LB vardu tarė A. Mat- 
joška. Kultūros klubo—inž. 
Z. Gavelis, Kat. Mokslų A- 
kademijos—dr. J. Navickas, 
skautų — I. Nenortienė, gi
minių — dr. A. Klimas, gau
sių draugų—dr. S. Jasaitis,'

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tom Pečmne Patalpom

Savo disertacijai jis pasi- o kapuose — jautrų pasku- 
rinko aktualią temą: ”Rie-i tinįjį sudie dr. J. Girnius, 
balų apykaitą kontroliuo-i Visuomenės gražiai atsi- 
jantis veiksnys ir jo savy-; sveikintą, iš parapijos baž- 
bės“,—ir 1959 m. jo žemai
tiškas ryžtas buvo apvaini
kuotas PhD!

Dabar dr. Bronius Baškys 
1960-33 metu laikotarpy

nyčios gausaus tautiečių bū
rio palydėtą, per keturiasde
šimt vainikų Forest Hills 
kapinėse užklojo taurų 
žmogų, kylantį mokslininką

Izidoriaus Vasyliūno mo
kinių muzikos (fortepiono ir1 
smuiko) koncertas bus šį J 
šeštadienį, birželio 26 d. 7. 
vai. vak. Tautinės Sąjungos! 
namuose. Visi, susidomėję Į 
mūsų jaunimo pasiekimais; 
muzikos srityje, kviečiami 
atsilankyti.

O. Ivaškienė išvažiavo 

j šokių kursus

Bostono tautinių šokių 
sambūrio vedėja Ona Ivaš- 
kienė išvažiavo į Dainavos 
stovyklavietę netoli Detroi
to. kur pakviesta dėstyti Lie
tuvių IJendruomenės rengia
muose tautinių šokių moky
tojų kursuose. Kursai tęsis 
nuo birželio 14 d. iki 25 d. 
Ji dalyvaus ir birželio 26 d. 
ten šaukiamame tautinių šo
kių darbuotojų suvažiavi
me.

Laisvė* Varpo gegužine

Gražus oras sekmadienį 
paskatino gana nemažą bū- 
rį lietuvių dalyvauti Laisvės 
Varpo radijo gegužinėje Ro
muvos parke Brocktone.

Kas negalėjo joje daly
vauti. bet nori, kad Laisvės 
Varpas skambėtų, tas savo 
”kaltę išpirkti“ gali pasiųs
damas auką adresu:

173 Arthur St., Brockton,
Mass.

A & S CONSTRUCT1ON 
COMPANY

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

Prieinamas įvairių darbų ap
skaičiavimas.

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

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

Cambridge, antras aukštas.
A & S CONSTRUKTION CO.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

rv
f

**
i

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS

PA ŪLA B. KETVIRTIS 
MCENICO SROKERS

KETVIRTIS REALTY
S7S Wltl' BROAOWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

T«L 268-4949
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Tdeviziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS PUNSKAS 
929 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Telefonas: AN 8-2805
\Dr. J oi. J. Uonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IFft DIN IS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(BUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

dirbo asistentu Bostono U- ir lietuviškos šeimos tėvą. 
niversitete ir nuo 1960 m. iki i Liko liūdesy žmona Irena
galo Tuffts universiteteį Kubiiiūnaitė Baškienė. dar 
mokslinį tyrimo darbą. Jis; mokyklinio amžiaus duktė 
dalyvaudavo mokslininkų' Nijolė, sūnūs Donatas ir Ju- 
suvažiavimuose, rašė moks-; liūs ir daugybė šeimos gimi- i 
linius savo specialybės nių, suvažiavusių iš didelių 
straipsnius amerikiečių ir JAV atstumų. O Lietuvo-' 
lietuvių žurnaluose, dalyva- je — nepasiekiami tėveliai,1 
vo lietuvių Kultūros Klubo broliai ir seserys, kurie jau 
veikloje, buvo jo pirminin- niekad nebesulauks savo sū-

................................ku, rūpinosi skautais ir ki- naus ir brolio, kadaise iške-
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, tr siuntiniai išsiunčiami, jaunimo organizacijom, liavusio į pasaulį ’'**

DUBIAUSIA SIUNTINIU 
NAUJOJOJ

PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 W«t BKOADWAT, So. Boston 27, Masu, ToL AN8 - 8764 
tTcrsiančiane Jom sudarytus sauntinftffc į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonHCTvsetss safetss. 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14"xl3”x20” colių. Ii tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

"KELEIVIO“ SUKAK
TUVINIO BANKETO DA
LYVIŲ BENDRĄ NUO
TRAUKĄ GALIMA GAU
TI "KELEIVIO“ ADMINIS
TRACIJOJE UŽ $2.00.

tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiupti- 
zno išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinhis ir kt. galimo pirkti SAVI
KAINA misų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETU VISKĄ, KREIPK ITfcS LIETUVIAKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MC9Ų ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIčLSUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame aa IKTURISTO įgaliojimais 

Mantiniai priimami ka<<lier. nuo 9 iki 5 vai. rak., ketvirtadieniais nuo • 
P ėst ryt© Ild 7 vai. rak. ir šeštadieniais nuo 8 raL ryto iki 12 vai. d !

siekti
buvo visų kultūrinių įvykių mokslo, tėvynei laisvės ir 
dalyvis ir retos ištikimybės savo artimiesiems šviesesnių 
draugas, kol štai ėmė ir už- dienų. *
klupo tyliai tykojanti žiauri, Jiems visiems mes reiškia-

REIKALINGOS MOTERYS 
ofisams valyti nuo pirmadie
nio iki penktadienio vakarais 
nuo 6 vaL iki 10 valandos. 
Labai geras atlyginimas. 

Skambinti tel. 828-5089 
(25)

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rtemtingai taisome laikrodžio*, 

žiedas, papuošalui

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

lemtis — vėžys..
Būdamas biochemikas, dr.

B. Baškys šios ligos akivaiz-1 
doje neturėjo jokių švieses
nių iliuzijų. Tiesa, jis išban
dė prieš ją visas mokslui ži
nomas moderniausias prie
mones. bet draugams atvirai 
sakydavo, kad kovojąs be
viltišką kovą.

Ir jis nuėjo į mirtį be iš
gąsčio, be dejavimų, dažnai

me gilaiusią užuojautą.

Peter Maksvytis
>25 E. Fnartfc SL,

Atlieku visus patai«yn,o. ---------
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamo namu Ir 
biznio pastatų, pagal Josų reika
lavimą. šaukite visados dn • va
landų

Mre. LANDO
BC DO SPĖJI K Ė 

IR
PATARĖJA 

niekada neduoda klaidingo 
patarimo įvairiam gyvenimo 
klausimais — meilės, vedybų, 
biznio, sveikatos. Aš galiu pa. 
gelbėti jums visais klausimais 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 10 vaL vakaro. Sek
madieniais pagal susitarimą 

132 Commonwealth Avė., 
Alston.

Tel. 731-1903

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GES 1204
Nnujas"PAGAL UŽSAKYMĄ“

FORTŪNA.
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių darbo

PKIE6 PIRKDAMI ATKRBU’KlHi DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

Patvarumai 

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

The Apothecary

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

RADIJO PROGRAMA ~
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir JMagdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL AV 2-4929

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valudoe: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal snsitarimą 

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Coraer

Dorchester,

Aliumininis apdangalas

M ėgi a m ia 
modelis 
FT 2

Visos K's žymės rodo. kad “pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
bumeriai sutaupo joms pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL CO. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 92124

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
tvtoiofant tiktai raistas, išpildoma gydytojų re 

eeptus ir-tvriae ritus gatavus vaistus.
Jei reik vaistų — eikit 1 lietuvišką vaistinų.
Sav. Emanuei L. Boeengard, B. Reg. Phann.

882 a W, Breadoay, tarp B Ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-9929

Nee 9 vaL ryte W 8 vai. v„ išskyrus šveatadioaim ir

i

Apsidrausk
5 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

j Draudžiame nuo polio, viso-į 
} kių kitokią ligą ir nuo nelai- { 
{mią (ugnis, audra ir kt.) .. J 
| Visais insurance reikalais 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM
•f thaPface. .Conatabb 

598 E. Broadeay
So. Boston 27, Mase.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488]

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 Ava. 
Dorchester, Mase.
TeL CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietnvis Gydytojas ir ChirargaeA RAY
$34 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS ano 2 iki 4 ir 6 iU 7 

TEL. AN S-2712
Namai Ir Ūkis:
287 Coatord Rd„ Billerica,

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insnranee

499 W. BROADWAY 
South Boston, Mase. 

Office TeL AN 8-9948

Flood Square 
Bsrduare Co.

BariiMcae K. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
VleoMt reikmenys narname

Reikmenys plumberiams 
Vtokie geležies daiktai

t I




