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Lėktuvo nelaimėje sunkiai 
sužeistas šen. Edw Kennedy

Penktadienio vakare j demokratų konvenciją Spring- 

field, Mass., mažu privačiu lėktuvu skrido senatorius Ed. 

Kennedy. Besileidžiant žemėn ištiko nelaimė. Žuvo lėktų* 

vo vairuotojas ir vienas keleivių. Ed* Kennedy rimtai su* 

žeistas* Skridęs kartu senatorius Birch Bayh su žmona 

sužeisti lengviau.

Lėktuvą vairavo patyręs 
lakūnas Edwin T. Zimny* 
Bet esant rūkui besilei
džiant dėl nežinomos prie
žasties lėktuvas sudužo..

Šen. Ed. Kennedy rimtai 
sužeistas. Jam jlaužti keli 
šonkauliai ir pažeista 4 nu
garkaulio apačia. Rankos ir 
kojos nėfa sužalotos, nors' 
yra ir keletas smulkesnių, 
žaizdų. Senatorius Birch su 
žmona, iš Indianos, sužeisti 
mažiau*

Senatorius Ed. Kennedy 
buvo tuoj paguldytas Coo- 
ley Dickson ligoninėj North- 
ampton, kur jam suteikta 
pirmoji pagalba.

Senatorius Ed. Kennedy 
buvo labai laukiamas prasi
dėjusioj demokratų konven
cijoj Springfielde. Jam bu
vo kelis kartus telefonuota. 
bet jis turėjo užtrukti Wa- 
shingtone. nes tą dieną bu
vo balsuojamas civilinių tei
sių įstatymas. Konvencijoje 
jis turėjo padaryti praneši
mą. ir jo pavardė skambėjo 
visų lūpose.

Mass. valstijos demokra
tų konvencijoje dalyvavo 
1730 atstovų. Jie visi buvo 
labai sujaudinti žinios apie 
nelaimingą atsitikimą ir Ed- 
Kennedžio sužeidimą. Po
sėdis buvo nutrauktas, pa
reiškus Kennedžiam užuo
jautą. Kitos dienos posėdy 
senatoriaus Ek Kennedžio 
kandidatūra buvo vienbal
siai išstatyta dar šešeriems 
metams j senatą.

Gydytojai sako. kad šen. 
Ed. Kennedy pasveiksiąs, 
bet jo gydymas gali užtrukti 
dar ilgą laiką.

Tuo tarpu ligonis greitai 
sveiksta, ir gydytojai mano, 
kad po 10 dienų jį bus gali
ma perkelti į kitą ligoninę.

Susibarusi su vyru, . Mitchell 
Zlatovich iš Midland. Pa., nušo
vė savo 4 vaikus.

Japonijoje drebėjo 
žemė

Japoniją ištiko didelis že
mės drebėjimas. Uostamies
tis Niigata skaudžiai nuken
tėjo ne vien tiktai dėl žemės 
drebėjimo, bet ir nuo bangų, 
užplūdusių iš jūros. Pakran
tėse 30 namų buvo nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. 200 
tūkstančių miesto gyventojų 
paliko be šviesos, be maisto, 
pastobės ir be susisiekimo 
su kitais Japonijos miestais. 
Elektros įrengimai, dujos, 
telegrafo ir telefono stotys 
neveikia.

Miesto apylinkėje buvo 
skysto kuro baseinų, kurie 
užsidegė. Juos teko gesinti 
Japonijos ir JAV lėktuvam, 
kurie į gaisro židinius pylė 
atitinkamus chemikalus. Iš 
lėktuvų numesta gyvento
jams maisto, aprangos ir 
medikamentų, nes daugelis 
žmonių viską prarado.

Be šio didesnio Niigata 
miesto, nukentėjo ir keletas 
mažesnių gyvenviečių, Žu
vo daug žmonių, o padaryti 
nuostoliai dar neapskaičiuo
ti.

Šis žemės drebėjimas Ja
ponijoje buvo vienas didžių
jų po 1923 m., kada žuvo 
143 tūkstančiai žmonių.

Danai nereikalingi 
Nikitos pamokymu

Nikita Chruščiovas neiš
kentė ir Danijon atsilankęs 
paagituoti. Jis ragino Dani
ją pasitraukti iš Nato sąjun
gos, o uosto darbininkus 
mokiro. kad streikuojant 
galima savo medžiaginę pa
dėti pagerinti (Kaip žino
ma. Danijoje streikai lei
džiami. o Sovietų S-goj už
drausti).

Danijos ministeriu pirmi
ninkas Jens Krag labai vy
kusiai pasijuokė iš Chruš
čiovo pusryčiaujant. Ko
penhagos uostą apžiūrėjus. 
Jis pasakė, kad Chruščiovo 
kalbos yra panašios j gar
saus danų i^asakų rašytojo 
Andersono pasakas.

Kopenhagos uoste dirba 
600 vengrų pabėgėlių. Jiem 
už Chruščiovo lankymosi 

; dieną buvo sumokėta, bet 
, liepta į darbą neateiti, nes 
. bijota, kad jie gali padaryti 
nemalonumų.
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Tai ne vaiku žaislai, bet du tik pakrypę, nesugriuvę namai po žemės drebėjimo 
Niigata apylinkėje (Japonijoje).

Pabaltijo tautu 
tragedija senate

Birželio 16 d. senatorius 
Hugh Scott iš Pennsylvani- 
jos pareiškė senate, kad 
Sovietų Sąjunga, pagrobusi 
Pabaltijo valstybes. 1941 m- 
per tris dienas iš Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos, kultūrin
gų ir taikingų kraštų, išvežė 
100.000 žmonių į sovietų 
koncentracijos stovyklas Si
bire.

Tų tautų slopinimas ir 
šiandien tebevyksta.

Senatorius pareiškė vilti, 
kad tos trys valstybės at
gaus savo laisvę.

KELEVY LANKĖSI ..........
KUN. DR. B. LIUBINAS

Pinnadienį Keleivio įstai
goje lankėsi Vasario 16 d. 
gimnazijos direktorius kun. 
B- Liubinas, kurj atlydėjo J. 
Vembrė, bostoniškis gimna
zijai remti būrelio vadovas.

Vasario 16 gimnazijos di
rektorius JAV lankosi rink
damas aukas gimnazijos rū
mų statybai.

Kaip patiriame, daugelis 
tautiečių šį mokslo židinį 
noriai paremia, bet šiuo me
tu reikia gausesnių aukų.

Negrų vadas kunigas Martin King (kairėje) ir kun. 
Ahernathy Augustine, Fla., kalėjime. Jie buvo suimti 
už ėjimą į restoraną, į kurį draudžiama negrams įeiti.

Kipro salos ginčas Lietuvos žmogus
Washingtone tvarkys JT knygyną

Turkijos miniserių pinni- 
ninkas Ismet Inonu. gavęs 
savo parlamento pasitikėji
mą, atvyko į JAV ir birže
lio 23-24 d.d. tarėsi su pre
zidentu Johnsonu ir užsie
nių reikalų ministeriu Dean 
Rusk. o ketvirtadieni atvyksi 
ir tarsis tuo pačiu Kipro rei-. 
kalu Graikijos miniserių į 
pirmininkas Papandereou., 
Prez. L. Johnson juos pa- 
sikvieė. rorėdamas padėti 
išspręsti Kipro salos klausi
mą.

Kipre dar vis vyksta nesu
sipratimai. Graikai ir turkai 
buvo suėmę vieni kitų įkai
tų. JT organizacijos sekre
toriui U Thant spaudžiant, 
turkai visus įkaitus paleido, 
o graikai tik dalį. 443 įkaitų 
likimas iki šiol nėra žino
mas. Turkai įtaria, kad jie 
visi graikų nužudyi.

JT saugomo sumetimais 
tarptautiniės kariuomenės 
dalinių buvimą Kipre pratę
sė dar iki rugsėjo 26 d.

Alabamns gubernatorius 
Wallace sako. kad nauji vei
dai kongrese pakeis ir civi

linių teisių įsatymą*

Jungtinių Tautų organi
zacija įsteigė buv. gen. sek
retoriaus D. Haramarsklold 
vardo biblioteką. Jos direk
toriaus vieai užimti buvo 
paskelbtas konkursas. Kon- 
kursan tai tarnybai igauti 
kandidatų atvyko iš Euro
pos, Azijos ir kitur. -

Konkurso laimėtoju išėjo 
L. Vladimirovas, iki šiol bu
vęs Vilniaus universiteo 
mokslinės bibliotekos direk
torius.

L- Vladimirovas buvo Vy
tauto D. universiteto auklė
tinis. Jis studijavo ekonomi
ką. Paskutiniais Lietuvos 
nepriklausomybės metais jis 
buvo anglų ir vokiečių kalbų 
korespondentas draudimo 
bendrovėje "Kooperacija“.

L. Vladimirovas kilęs iš 
mišrios šeimos Lietuvoje. Jo 
tėvas, kilęs iš žydų, buvo 
perėjęs į pravoslaviją, gyve
no Šiauliuose. Jo motina Že
maitijos bajorė-

L. Vladimirovas laisvai 
kalba ir rašo lietuvių, anglų, 
rusų. prancūzų, lenkų ir vo
kiečių kalbomis. Tų kalbų 
mokėjimas ir nulėmė laimė
jimą konkurse.

Jungtinių Tautų organi
zacijos bibliotekoje dirba 
120 tarnautojų.

GOMULKA PRIEŠ KINŲ 
KOMUNISTUS

Leikijoje įvyko komunis
tų partijos suvažiavimas. 
Šia proga lenkų komunistų 
partijos ir valdžios vadas 
Gomulka griežtai pasmerkė 
vienybę ardančius kinų ko
munistus-

Iki šiol Gomulka laikėsi 
kiek nuošaliau nuo tų gin
čų. Jis tik Kinijos komunis
tų spaudimo ir kitokios pa
ramos dėka atsidūrė Lenki
jos komunistinės sistemos 
viršūnėje, bet dabar, pa at
silankymo Maskvoje, jis pir
mą kartą griežtai pasisakė 
prieš savo buvusius draugus.

Atskiro Numeno Kaina 12 Centų

Senatas priėmė ilgai delstą 
civilinių teisių įstatymą

Po 83 dienų vilkinimo senatas 73 balsais prieš 27 pa

galiau priėmė pilietinių teisių praplėtimo įstatymo projek

tą. Dabar jis turės būti dar suderintas su kongreso priimta

redakcijo ir tada pasiųstas prezidentui pasirašyti. Tiki

masi, kad prezidentas jį galės pasirašyti liepos 4 d.

Pradžia kovų dėl visų pi
liečių teisių sulyginimo sie
kia 1863 m. Tas kovas pra
dėjo prezidentas Lincolnas. 
Tada kilo ir pilietinis karas 
tarp Pietų ir šiaurės Ameri
kos valstijų dėl vergijos pa
naikinimo. Pietinės valstijos 
ginklu pasipriešino vergijos 
panaikinimui.

Nors formaliai vergija bu
vo panaikinta, bet tiek žmo
nių tarpusavio santykiuose, 
tiek kai kurių pietinių vals
tybių įstatymuose liko daug 
dalykų, priešingų bet kuriai 
rasių lygybei, ypač žemi
nančių negrus ir išskiriančių 
juos iš kitų šalies piliečių 
tarpo.

Paskutiniais metais neg
rai sunerimo ir pradėjo 
griežtesnę kovą dėl savo tei
sių. Jie rengė demonstraci
jas, tyčia ėjo į negrams vie
linių įstatymų draudžiamas 
vietas, skirtas tik baltie
siems. ir ėmėsi kitokių tai
kesnių ar mažiau taikių 
priemonių- Kartais kildavo 
ir didelių riaušių, pasibai
gusių susidūrimu su policija 
ir muštynėmis. Tokių kovų 
priedangoje pasireikšdavo 
ir sauvaliavimo bei bandi
tizmo veiksmų, ypač iš jau
nuolių pusės. Kai kada to
kie veiksmai pakenkdavo ir 
negrų interesams. Bet visų 
pažangių piliečių buvo lau
kiama atitinkamo įstatymo, 
kuris sulygintų visų žmonių 
teises, o tuo pačiu užbaigtų 
ir vis aštrėjančias rasines 
kovas.

Tokio įstatymo projektą 
atstovų rūmai jau buvo priė
mę vasario mėnesį, o dabai 
po ilgų ginčų jį priėmė iri 
senatas. Taigi belieka tik 
abu įstatymo tekstus su
derinti ir prezidentui pasira-. 
šyti..

Prez* L. Johnsonas pa
reiškė. kad dabar duiys į 
laisvę turi būti visiems atvi
ros ir teisių lygybė visiems 
užtikrinta.

Kai kurie negrų vadai į 
dėl priimtojo įstatymo pa
reiškė savo pasitenkinimą, 
nors ir pažymėjo, kad to į-i 
statymo įgyvendinimas dar 
pareikalaus daug pastangų, 
daug žmonių geros valios, o 
dar ir kovos.

Siekiąs kandidatūros i 
prezidentus gubernatorius 
Scranton įstatymui pritarė, 
o jo konkurentas šen. Gold- 
wateris balsavo prieš įsta-.
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tymą. nes. anot jo. toks įsta
tymas prieštaraująs konsti
tucijai.

Pagal šį įstatymą turėtų 
būti atviros ir visų rasių 
žmonėms lygiai prieinamos 
visos mokyklos, valdžios ir 
viešo patarnavimo įstaigos 
bei įmonės.

Federalinės valdžios įstai
goms suteikiama daugiau 
teisių įstatymo vykdymą 
prižiūrėti visose Jungtinėse 
Valstybėse.

Reikės pakeisti 
rinkimų apygardas

Ankščiausias teismas 6 
balsais prieš 3 išaiškino, kad 
kongreso ir kt. atstovai būtų 
renkami nuo lygaus gyven
tojų skaičiaus. Pagal C\bar 
veikiančią tvarką daugiau 
kaip 40 valstijų mažuma gy
ventojų išrinkdavo daugu
mos atstovus. Sakysim. Con- 
neetieut 12% gyventojų iš
rinkdavo daugumą atstovų,
New Yorke 34% irtt

Aukščiausio teisino nuta
rimas reikalauja pertvarkyti 
rinkimų apygardas taip, 
kad jose būtų lygus gyven
tojų skaičius. Tas nutarimas 
gali labai pakeisti išrenka
mųjų sudėtį. Ateityje padi
dės miestų atstovų skaičius, 
nes miestai išaugo, o rinki
minių apygardų sienos ne
buvo keičiamos-

SOV1ETINĖ ANTENA 
BANGINIO NUGAROJE

Aliaskoje netoli Barano
vo salos rastas banginio la
vonas su nugaroje įtaisytu 
radaro aparatų ir antena

Specialistai įsitikino, kad 
tai sovietų gamybos įtaisai.

Filipinų prezidentas Diosadado 
Macapagal (dešinėje) sveikinasi 
su Indonezijos prezidentu dr. 
Achmed Sukamo, susitikę Ja
ponijos sostinėje ginčui dėl Ma
laizijos aptarti.

t
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Šeštojo lietuvių Kongreso 
proga

JAV šeštasis Lietuvių Kongiesas susirenka Wa- 
shingtone. praslinkus 50 metų nuo to momento, kai bir
želio 28 d. Sarajevo laisvės troškulio teroristiniai Įvykiai 
Įžiebė pirmąjį pasaulini karą.

Per tą 50 metų Lietuva buvo po du kartu dviejų 
kaimyninių valstybių okupuota, atlaikė tris karus prieš sa- i 
vo nepriklausomybės priešus ir iš tų kovų išėjo laisva ii 
nepriklausoma valstybė. Deja. dabar ir vėl jos valstybini.' 
gyvenimas okupanto užgniaužtas- Bet lietuvių tautos lais
vės viltis nėra užgesinta nei Lietuvoje, nei užsieny gyve
nančių lietuvių širdyse. Lietuvių tauta ir šiandien ryžtin
gai kovoja dėl savo brangiausiųjų idealų — dėl nepri
klausomybės ir demokratijos, dėl paskiro žmogaus pilnu
tinės laisvės laisvoje savo šalyje. Taigi tik tam nepaliau
jamos kovos reikalui yra šaukiamas ir šis Amerikos Lie
tuvių Kongresas.

♦ * *

Jau beveik dvidešimt metų praslinko nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos, bet iki šiol tikroji taika dar vis 
nėra Įgyvendinta, tarp kariavusių valstybių taikos sutartis 
nepasirašyta ir pastovios sienos neišvestos. Be to. Rytų 
Europos kraštai bolševikinio despoto yra tiesioginiai ar 
netiesioginiai okupuoti, tautų apsisprendimo teisė sunie
kinta, žmogaus laisvė atimta. Suprantama, kad paverg
tųjų kraštų tautos su giliu ilgesiu ir viltim žvelgia Į Vaka
rų demokratijas ir laukia išsilaisvinimo valandos. Ta pa
čia gaivia mintim gyvena ir lietuvių tauta, sudėjusi milži
niškas aukas partizaninėse kovose ir kito pobūdžio pasi
priešinimuos okupantui. Tad nestebėtina, kad savo tautos 
kamieno laisvės siekimais gyvena ir užsienio lietuviai. 
Jie šiandien pasauliui kalba tai. ko Lietuvoje negalima 
garsiai pasakyti, jie beldžiasi Į pasaulio politikų sąžinę, 
prie kurios pavergtieji negali prieiti, jie stengiasi palenkti 
laisvosios Lietuvos naudai pasaulio galingųjų demokratijų 
nuomonę, jie organizuojasi vieningai akcijai, kas tėvynė
je sukaustytam lietuviui dabar neįmanoma- Tam veiksmui 
yra skirta ir Amerikos Lietuvių Taryba — bendrų siekimų 
ir kovojan-ios tautos vienybės pavyzdys.

Š * *

Gaila, bet šeštasis Lietuvių Kongresas susirenka su
temų metu. Nors ir daug yra kalbėta ir dar kalbana apie 
visuotinės taikos ir laisvės Įgyvendinimą, bet tie idealai 
dar ne tik nepasiekiami, bet jie ir tolsta nuo žmogaus 
teisybės ieškančių akių. Kone kasmet užsidega vis nauji 
karo židiniai ir kone kasmet komunistinė grėsmė didėja. 
Demokratinių valstybių tarpe dar vis nėra vienybės, kuri 
būtų reikalinga komunistų užkurtiems karo židiniams už
slopinti, komunistų akiplėšiškam antplūdžiui sutramdyti 
ir pavergtoms tautoms išlaisvinti. O kol to nebus, apie vi-1 
suotinę taiką nėra ko nė svajoti. ’

Tačiau šeštasis Lietuvių Kongresas susirenka ne nu
silenkti nepalankiom po-litinėm aplinkybėm, o drąsiam 
žingsniui Į priekį. Iš jo lauktina atviro žodžio, išryškinan
čio lietuviškajai ir amerikietiškajai visuomenei bei jos 
vadams mūsų siekimus ir nepalaužiamą lietuvių tautos 
laisvės kovos pasiryžimą. Jis turi nepataikauti savanau
diškiems pasaulio politikų išskaičiavimams ir bailiems tūp- 
čiojimams prieš brutalaus komunizmo lazdą, o realias nei
giamybes pavadinti tikrais vardais, rors tai kai kam būtų 
ir nemalonu- Jis turi aiškiai pasisakyti ir prieš lietuvišką
sias kirvarpas, bolševikų gudriai pasėtas ir dar vis sėja
mas ir Į mūsų visuomeninės ir kultūrinės veiklos dirvą.

Mes nuoširdžiai sveikiname JAV šeštąjį Lietuvių 
Kongresą, kuris renkasi birželio 26-28 d. Washingtone. 
Mes jam linkime sėkmės pademonstruoti galingosios de
mokratinės valstybės sostinėje mūsų visų vieningumą, 
tvirtą valią ir neišsenkantį pasiryžimą kovoti dėl Lietuvos j 
laisvės ligi ji bus vėl atgauta.

Kas kitur rašoma
MELAS PER AKIS

"Laisvės nr- 48 vedama
jam straipsny pasakyta, kad 
1940 m. birželio 14-15 die
nomis Lietuvoje įsikūrusi 
liaudies vyriausybė ir kad 
tos dienos buvusos džiaugs
mo dienos Lietuvos liau
džiai ir viso pasaulio lietu
viams.

ši akiplėšišką Stalino-Mo- 
lotovo mt1’ dabar jau net 
pavergtosios Lietuvos ko
munistinė spauda nusako 
dargstydamosi miglotom

runuri vi5, 50. BOSiON

CYPRUS IMPASSB 

Most of th«

fightmg betw««n 
Greekt and Turk* 

on embattlad 

Cyptu* ha* b*«i» 

going on in 

Nicosia, ’h* 
Capital, and in 

Kyrenia ond thp 

orea b«'-e«n. 
The populotiaa 

i* heavily Greek.

Ismet Inonu, 
premier of Turkey.

Viršuje ir vidury žemėlapiai rodo Kipro salos geogra
finę padėti. Apačioje kairėj Turkijos ministeris pirmi
ninką.-- 1-met Inonu. dešinėj Graikijos ministeris pirm. 
George Papandreau. Pirmasis lankosi Wa.«>hingtone 
birželio 22-23 dienomis, o antrasis birželio 24-25 die
nomis. kur jie tarsis su prezidentu Johnsonu Kipro 
saios reikalais.

UKRAINOS RUSINIMAS

Ukrainiečių dienraštis 
"Svoboda“ birželio 17 d. 
praneša, kad pačios Sovieti
jos statistikos duomenimis 
pradedant 1946 m- iš Uk
rainos perkelta į kitas so
vietines respublikas 810 
tūkstančių ukrainiečių ir at
skirai į Kazachstano plėši
nius 88 tūkstančiai. Taigi iš 
\nso per tą laiką Ukraina 
neteko arti vieno miliono 
savų tautiečių. Tas perkel- 
dinimas. esą. atliktas "sava
noriškai.“

Pagal įvairius statistikos 
apskaičiavimus. 1959 me
tais Ukrainoje turėjo būti 
50 milionų gyventojų, o jų 
rasta tik 42 milionai.

Kitais apskaičiavimais 7 
milionai ukrainiečių išsklai
dyti po įvairias sovietines 
respublikas, ypač jų daug 
Sibire. Jei kur nors už suso- 
vietintos Urainos sienų vie
noj vietoj gyvena daugiau 
ukrainiečių, mokyklose jų 
kalba nedėstoma.

Kaip žinoma, jau kelios 
dešimtys tūkstančių ukrai
niečių apgyvendinta ir pa

sąvokom ir suktais žodžiais, 
nesgi net jai nepatogu nuo 
gai meluoti tai. ką visi žino.

O kas šiandien Lietuvoje 
ir pasauly nežino, kad tomis 
dienomis Lietuva buvo so
vietų armijos okupuota ir 
kad jai buvo prievarta pri
mesta sovietinė santvarka. 
Tiktai vergiją ir sovietini 
bizūną garbinanti "Laisvė“1 
dar iki šios dienos neišsiža
da grubaus komunistinio 
melo ir dar vis pučia seną 
Stalino ir kitų jo išaugintų 
komunistinių skerdžių dūdą.

RUSAI. LAUK IS AZIJOS!

Jau išėjo iš spaudos š. m. 
Darbininkų Balso įvairus ir 
turiningas nr. 3.

Vabalo straipsny ”Rusai, 
lauk is Azijos“ rašoma:

"Bolševikai visaip save 
guodžia, kartais sako. kad 
kiniečių su rusais ginčas e- 
sąs tik ideologinis, ne vals
tybinių santykių ginčas, bet 
yla pati lenda iš maišo- Gin
čo esmė: lauk rusus iš Azi
jos!“

Čia verta dar pridėti:
—Rusai, lauk ir iš Pabalti
jo 1

V. Kapsuko keli veidai
J. VLKS

nr.l Ten pat pusi.Komunistų "Tiesos“ nr.l Ten pat pusi. 119 jis ra- 
118 D. Šniukas rašo apie V. šo jau ką kita:
Kapsuko išleistus raštus, va
dindamas juos "šlovingos1 Kaslink Lietuvos dar

St. Kairys straipsny 
laimės?“ teigia: •

’Kas

Vykstančiose globalinė
se rungtynėse su komuniz
mu laimės ne ginklas, bet 
žmogus, laisvę pamilęs žmo
gus. Kietai tuo tikime.“

K. Abr. labai palankiai 
įvertina St. Kairio "Tau, 
Lietuva“ — antrąjį jo atsi
minimų tomą.

Be šių straipsnių, dar yra

gruodžio pradžioje (1918 
m.) buvo pasiūlyta d. Sta
lino tuojau sudalyti revo
liucinę Lietuvos valdžią. 
Tas pasiūlymas mums atro
dė tuomet perdaug skubo
tu, nes L ir BKP CK nuo- 

1926 m. "Komuniste“. Jei mone, revoliucinė kova dar 
D. Šniukas būtų tai padaręs.) nepakankamai buvo tuo- 
jis nebūtų V. Kapsuko raštų met išvystyta; antra, per 
vadinęs "šlovingais “ .Jis bū- daugel metų mes kovojom 
tų įsitikinęs, kad 1904-5 me- prieš socialpatriotizmą. se
tų V. Kapsukui atsistojus peratizmą ir Lietuvos ne- 
prieš 1925-28 metų V. Kap- prislausomybę.“ 
suką. juodu vienas antro ne
pažintų. O jei 1926-28 metų Č*a- švelniai tariant. V- 
V. Kapsukas su savo raštais, Kapsukas dvigubai nusi- 
turėtų šiandien stoti prieš i kaista tiesai. Prieš daugel 
Sniečkaus-šarmaičio teis- metų Lietuvos ir Bielorusi- 
mą, tai tiki ai jis patektų Į jos komunistų partijos visai 
sovietinės prokuratūros na
gus.

kovos metraščiu.“ Matvt, D. 
Šniukas dar nespėjo V. Kap
suko raštų atsidėjęs perskai
tyti ir gal dar nesusipažino 
ką apie jį rašė Z. Aleksa ir 
pats Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 

m

Kad tai nėra tušti žodžiai, 
tuoj įsitikinsime- štai ką V.

ir keli kiti. kuriuose palie- Kapsukus rašė 1905 m. Dar- 
cianu opus šių dienų klausi
mai.

PAKĖLĖ VALDININKŲ 
ALGAS

"...savo keliu mes, lietu
viai. reikalaujame, kad 
Lietuvos išrinktieji galėtų 
susirinkti visai skyrium.

nebuvo. Ji faktinai atsirado 
tik 1918 m. gruodžio pabai
goje. Kapsukas, dalyvauda
mas Lietuvos socialdemo
kratų partijoje, buvo Lietu
vos nepriklausomybės šali
ninkas — socialpatriotas ir 
taip pats savo raštuose yra 
pasivadinęs.

Prisiminkime, kad iki 
1905 metų V. Kapsukas vei-

vergtoje Lietuvoje, o ypač 
Klaipėdos mieste.

Kaip Ukraina, taip ir Lie
tuva vietoje išvežtųjų gy
ventojų kolonizuojama dau
giausia rusais.

CHRUŠČIOVINIS
MULKINIMAS

Atstovų rūmai birželio 11 
d. nutarė pakelti algas fede
ralinės valdžios valdinin
kams. Pvz. viceprezidentas 
dabar gaus $43,000 (gavo 
$35.000). ministeriai gaus 
po $32.000 (gavo $25.000). 
aukščiausio teismo pirmi
ninkas gaus $42,000 (gavo 
^iSO.UUU). Kongresu 
gaus po $30.000 (jie gavo 
$22,500).

BRAZILIJA PERDAUG 
"VALOSI“

Komunistų "Tiesos“ nr. 
138 įdėtas komunikatas a- 
pie W. Uibrichto viešėjimą 
Sovietų Sąjungoje. Tarp 
kitko ten pasakyta:

"TSRS ir VDR smerkia 
bet kurias kolonialinio en 
gimo formas ir yra tvirtai 
pasiryžusios toliau remti 
nacionalinio išsivadavimo 
judėjimus, kurie yra viena 
iš didžiausių pažangiųjų da
barties jėgų.“

Ta nukalta formulė, kuri 
bet kuria proga jau tiek me
tų kartojama, labiausiai pri
taikytina pačiai Sovietų Są
jungai. nes tik ji iki šiol sa
vo kolonijų nepaleidžia iš 
joms primesto vergijos jun
go, tik ji žiauriai tramdo pa- j 
vergtų tautų tautinį judėji
mą, iškelia senus vietos gy
ventojus ir jų žemes kolo
nizuoja rusais.

Dabartinis Brazilijos pre
zidentas patvirtino sąrašą 
asmenų, kuriems atimtos po
litinės teisės 10 metų. Tame 
sąraše yra viso 337 asme
nys. Tų teisių neteko net 3 
buvę prezidentai, jų tarpe ir 
buvęs prez. Kubitschek, so
cialdemokratų partijos va
das.

POETUI T. ŠEVČENKAI 
PAMINKLAI

Yilniuje. ir čia nutartų, ko- ir rasė demokratų g1 ato
kia toliau turi būti Lietu- se' komunistai apie V.
vos valdžia..-“

Kodėl Vilniuje turėtų su
sirinkti Lietuvos seimas?

To paties V. Kapsuko re
daguotame kitame Darbi
ninko numery jis rašė:

...KTV; V nnluimoIIVIUIIIIV, ,
vilties, kad daug socialistų 
galėtų iš maskolių pakliūti 
į seimą ( Rusijos seimą. 
Autorius), mat. da didelis!

Kapsuką 1926 m. "Komu
nisto“ nr. 3 vedamajam str. 
"Paskutinis LKP CK plenu
mas“ šitaip rašė:

"Darbininkų-valstiečių ko
mitetai, savotiški sovietai, 
kuriuos iškelia d. V. Kap
sukas, turi pasirodyti ne 
kaipo kovos organai dėl 
proletariato diktatūros, bet 
jie turi įsisprausti į dabar
tinę buržuazinę Lietuvą.

tamsumas tebeviešpatauja Ue- tuo būdu. turi prisitai- 
ten plačiose masėse, o kur kyt prie dabartinės Lietu- 
žmonės tamsūs, ten jie vei
kiau renka taip kokius juo- 
daapikaklius. kurie jiems 
daugiau degtinės pastato: 
nuo tokių gi pasiuntinių 
maža gero pamatysime!“

Kairėje Jungt. Tautę gen. aekretorim U Thant, deši
nėje V. Vokietijos kancleris Ludwig Erhard.

Birželio 27 d. JAV sosti
nėje Washingtone (22nd 
23rd ir P St.) bus atideng
tas 14 pėdų aukščio pamink 
las ukrainiečių poetui Tara
sui Ševčenkai. Paminklui 
aukos buvo renkamos kele
rius metus ukrainiečių išei
vių tarpe.

Birželio 10 d- T. Ševčen
kai atidengtas paminklas ir 
Maskvoje ties "Ukrainos“ 
viešbučiu.

RUMUNIJA PALEIDŽIA 
KALINIUS

Rumunijos vyriausybė, ro
dydama savo nepriklauso
mybę nuo Maskvos, jau pa
leido iš kalėjimų 7.674 poli
tinius kalinius, ir šių metų 
gale Rumunijoje praktiškai 
tokių kalinių nebebus- Taip 
pareiškė ministeriu pirmi
ninko padėjėjas Birladeanu. 

KANADOS GYVENTOJAI

Kanadoje gyvena 18 mil. 
žmonių, iš jų 44% britų. 30 
% prancūzų, apie 6% vo
kiečių, apie 37c ukrainiečių 
ir kitų tautybių mažiau.

Lietuvių Kanadoje skai
čiuojama apie 20,000.

Taipgi V- Kapsukas nepa
sitikėjo rusais ir rusų revo
liucija. Jis tada buvo Lietu
vos valstybės atstatymo ša
lininkas.

O štai jau kitas V. Kapsu
kas.

Jis 1918 m. gruodžio 16 
d.. Maskvos pavedimu ir jos 
remiamas, organizuoja Lai
kiną revoliucinę darbininkų 
ir vargingųjų valstiečių 
valdžią. Skelbia jos vardu 
manifestą- Nors tuo metu 
Lietuva dar buvo vokiečių 
okupuota ir jo sudaryta val
džia buvo už Lietuvos sie
nų. bet jis skelbė, kad Lie
tuvos Taryba esanti jau nu
versta ir kad vienintelė Lie
tuvos valdžia esanti tik jo 
valdžia.

1918 m. gruodžio 24 d. 
tą Lietuvos valdžią pripaži
no ir Sovietų Rusija.

1934 m. V. Kapsukas-Mic- 
kevičius savo darbe "Pirmo
ji Lietuvos proletarinė revo
liucija ir Sovietų valdžia“ 
pusi. 111 rašė:

"Išvada iš šito aiški: ir So
vietu Rusijos dirbusieji lie
tuvių bolševikai ir susitvė
rusi L ir BKP (Lietuvos ir 
Bielonusijos kom- partija.

vos. ir jie statomi greta są
lyginio dabartinės vyriau
sybės paturėjimo.“

Tai ir vėl naujas V. Kap
sukas. kuris jau susigyveno 
su Nepriklausoma Lietuva 
ir ieškojo priemonių, kaip 
"paturėti“ naująją Lietuvos 
to meto vyriausybę-

LKP CK tokį V. Kapsuko 
nusistatymą smerkė:

"Tačiau plenumas pridu
ria: kuomet tie kiti CK na
riai supratę savo klaidą 
greit nuo jos atsisakė, drg. 
V. K. dar ir dabar tebesi
laiko savo užimtos pozici
jos/
1926 m. "Komunisto“ nr. 

4. psl- 190 parašyta:
"1926 m. vasarą, po kleri
kalų pašalinimo iš vyriau
sybės. kada reikėjo aiškiai 
laukti Lietuvos stabilizaci
jos stiprėjimo, d. V. K. 
blaškosi tarp dviejų kraš- 
tutinybių: viena, jis pasisa
ko prieš laikiną pasitrauki
mą iš kovos ir už kovos ašt
rinimą prieš naująją vy
riausybę, už aštrinimą, fak
tinai einantį prie buržuazi
nės valdžios nuvertimo; 
antra. d. V. K. pasisako už 
liaudininkų valdžios patu
rėjimą. šie du prieštaravi
mai — tai tik vienas tipin
gų pavyzdžių beprincipiš- 
kumo, kurių pilna ir pas d. 
V. K. ir naujoj opozicijoj.“

Tai taip ano meto patys
Autorius) taip pat ir jos komunistai įvertino V. Kap- 
I-sis suvažiavimas netei- suką. Jeigu jo išleistieji raš- 
singai įvertino varomąsias tai nėra cenzūruoti, tai pa- 
Lietuvos ir Bielorusijos re- vergtoje Lietuvoje, kas juos 
voliucijos jėgas, atmesda- skaitys, turės progą įsitikin- 
mas revoliucinę valstiečių ti. kokios menkystės vardu 
ir kovos dėl tautinio pasi- yra pavadintas Vilniaus unl- 
liuosavimo rolę.“ iversitetas.

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

ČITOKS BUVO PENKTASIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRE SAS BOSTONE 1958 METAIS BIRŽELIO 27-28 DIENOMIS.

Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: M. Vaidyla. J. Arlauskas (minęs), S. Michelsonas, A. Trečiokas, S. Gegužis, dr. P. Grigaitis, prel. Pr. Juras. vysk. V. Brizgys. Ve. 
Sidzikauskas, dr. A. Trimakas (miręs). A. Aleksis, L. šimutis, J. Šlepetys, J. Audėnas. A. Matjoška, A. Devenienė, dr. J. Pajaujis, adv. S. Briedis.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Lietuvių Kongresas
LOWELL, MASS-

LIETUVIŲ KONGRESAS 
PRASI DEDA SĮ PENKTA
DIENĮ, BIRŽELIO 26 D. 1 V. 
POPIET VVASHINGTONE — 
SHOREHAM VIEŠBUTYJE. 
2500 CALVERT ŠTREET.

KALBĖS ŠEN. DOUGLAS

Mirė S. Kraučiūnas

Gegužės 29 d. mirė Simo
nas Kraučiūnas. žymus pre
kybininkas. geras patriotas.

vo 364 org.. ir penktajame- 
cijų-

Aukų daugiausia gavo nors pats aktingai visuome- 
tretysis kongresas New Yor- ninėje veikloje nedalyvavo, 
ke, būtent, per $13,000. Pa-į bet savo aukomis visuomet 
skutiniajame kongrese jų. ją dosniai rėmė. Jis buvo il-

lių. Jis vis svajojo nuvažiuo
ti i Lietuvą savo sesers ir ki
tų giminių aplankyti, bet li
kimas kitaip lėmė. Jis mirė 
nesirgęs. Gegužės 22 d. nuė
jo j ligoninę, gegužės 26 jam 
buvo padaryta gerklės ope
racija. o gegužės 29 d. jis 
mirė. sulaukęs 73 metų am-

Lietuviu Kongreso banke
te birželio 27 d. vakare pa
grindinę kalbą pasakys žy
mus šen- Paul Douglas iš 
Chicagos, III.

LIETUVIU KONGRESAI

Nuo Amerikos Lietuvių 
Tarybos Įkūrimo jau su
šaukti 5 kongresai. Pirma
sis. oficialiai pavadintas A- 
mei ikos Lietuvių Konferen
cija. buvo Pittsburghe 1943 
m. rugsėjo mėn- 2-3 dienom, 
antrasis — Chicagoje 1945 
m. lapkričio 29-30 d. ir 
gruodžio 1 d., tretysis — 
Nevv Yorke 1949 m. lapkri
čio 4-6 dienomis, ketvirtasis 
Chicagoje 1953 m. lapkričio 
27-28 dienomis ir penktasis 
Bostone 1958 m. birželio 27- 
28 dienomis.

Pirmajame atstovų buvo 
500. antrajame — 808. tre
čiajame — 812. ketvirtaja
me — 816, kurie atstova-

PAŽ1NK LIETUVOS 
PRAEITI

gametis Keleivio. Sandaros, 
Nepr. Lietuvos, Lietuvos 
Pajūrio skaitytojas. Vytauto 
Klubo. SLA 173 kuopos na
rys.

sudėta $8,895.

PaskutinĮjĮ kongresą svei
kino prez. Eisenhoveris, 27 
senatoriai. 47 kongresma- 
nai. jo bankete dalyvavo ir 
kalbėjo tada dar senatorius'; Velionis buvo kilęs iš Ži- 
•John F. Kennedv.

kapinėse. 
metai ilsisi jo

ZiSuS- JiS palaidotas bli’ZeliO 
1 d. West Lavvn 
kur jau 25 
žmona.

Lai būna Tau. Simonai, 
lengva laisvos šalies žemė. 
Tavo artimiesiems gili užuo
jauta.

L. Paulauskasi ronių kaimo. Trakų apskr.. 
i JAV atvažiavo 1908 m. ir 
beveik visą laiką

--------  ; Lowelly. Jis paliko
Dr. P- Vileišis gedulo dieną čius sūnų dantų gydytoją

Praną Tacomoj. Wa-. dvi Laukiam įdomios gegužinės 
dukteris su šeimomis ir dvi 
seseris — vieną Providence.
R. I., kitą — Lietuvoje.

Velionis Simonas buvo

WATERBURY, CONN. gyveno
liūdin- GARDNER. MASS.

piknikauja

1940 m. birželio 14 dieną 
netekome laisvės. 1941 me
tų birželio 14 dieną komu
nistai keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių žiauriausiu būdu; optimistas, visuomet švįę-

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

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

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Iiehrija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00

ištrėmė Sibiran. Ta diena 
lietuvių tautai yra liūdesio 
ir laisvės praradimo diena. 
Tą dieną tik Lietuvos paver
gėjas džiaugiasi ir ja di
džiuojasi..-

Ir štai tokią dieną dr. P. 
Vileišis savo sodyboje su
ruošia pikniką su šokiais ir 
išgėrimu, tarytum tai būtų 
kokia patyčia iš visos lietu
vių laisvės kovos.

Blogiausia dar, kad tuos. 
kurie, boikotuodami tą pik
niką. jame nedalyvavo, dr- 
P. Vileišis vadina durniais. 
Tai kam tada dr. Vileišis 
talkininkauja? Argi iš 365 
dienų jis negalėjo pasirinkti 
kitos, ne visų lietuvių gedu- 

dienos?
Pažymėtina, kad dr. P. 

Vileišis paskutiniuose ALB į 
tarybos rinkimuose Naujo
sios Anglijos apygardoj ga
vo daugaiusia balsų, jis yra 
A. L Bendruomenės Hart- 
firdo apygardos pirminin
kas ir Waterburio LB apy
linkės pirmininkas-

Dypukas

Sūnaus baramas, lipk ant 
krosnies, žento baramas— 
bėk laukan*

šv. Petro ir Povilo drau
gija metinę gegužinę rengia 
lietuvių vasarnamy birželio 
27-28 dienomis. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti.

Io

šiai žiūrėjo į gyvenimą, to
dėl ir kiti ji mėgo. turėjo 
daug gei-ų draugų ir bičiu- Mirė

Mirė

Petronė Šimkūnie-

nė. 70 m. amž-. ir Mykolas 
Narbutas, 71 m. amž.. kilęs 
iš Raguvos apylinkės.

Gabūs lietuviai gavo 
stipendijas

Keleivio skaitytojų Ma
jauskų vaikaitė Kotryna De
veikytė gavo pilną stipendi
ją (su išlaikymu) 4 metus 
studijuoti kolegijoje.

Be jos, Bostono kolegijos 
stipendiją gavo Nevardaus- 
kas ir Cyranskis AVorceste- 
rio technologijos instituto.

Valio mūsų gabiems jau
nuoliams!

A. Juška skrenda į Lietuvą

Mūsų vietos veikėjas Alek
sas Juška liepos 1 d. iš
skrenda i Lietuvą, kur bus 
10 dienų- A. -Juška yra gi
męs Gardneryje. bet augęs 
Smilgių apylinkėje ir nuo 
1927 metų vėl gyvena Gard
neryje.

Gamiškis

LINDEN CITY. N-J.

SLA MAN OR—ATLANTIC CITY. NJ.

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
City. NJ., 155 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus, šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeninių organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti, kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
su dviem lovom dviem asmenim $8 ar $9. Kambarius 
rezervuokite iš anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
Allianceof America, 307 West 30th Street. New York, 
N.Y. 10001, arba telefonu. Area Code 212, LA 4-5529.

Lietuvaitė apskrities 
gražuolė

Irena Stankūnaitė, gyv. 
Linden Citv. N. J., buvo iš
rinkta Union apskrities gra
žuole. Dienraštis The Daily 
Journal, išeinąs Elizabeth. 
N. J- Įdėjo jos nuotrauką ir 
straipsni, pavadintą busi
moji operos solistė iš Lin
den. išrinkta Union apskri
ties gražuole“-

J.

WORCESTER, MASS-

Prezidentas sveikinosi 
su lietuviais karo veteranais

Prezidentas Johnson pir
mą kartą lankėsi V/orceste- 
ry Hily Cross kolegijos iš
leistuvių proga. Jį pasitiko 
dešimtys tūkstančių žmo
nių. Kai jis privažiavo prie 
Pleasant St. ir Airport Dr., 
išlipo iš automobilio ir pa
sisveikino su lietuvių karo 
veteranų sargyba ir lietuvių 
būgnų orkestru. Tą faktą at
žymėjo ir vietos laikraštis 

j Worcester Telegram.

Pašventino koplytstulpį 
pasaulinėje parodoje

Birželio mėn. 14 d. tas 
iškilmes pradėjo ir joms 
vadovavo J. Stukas. Oras 
buvo labai geras ir sutraukė 
apie 500-606 tautiečių. Su
tikau pažįstamų iš New Bri- 
taino ir Hartfordo. Conn-. 
prof. Račkauskas buvo at
važiavęs iš Chicagos. Visa 
eilė kalbėtojų pasakė atitin
kamas kalbas. Operetės 
choras iš Nevv Yorko. susi
jungęs su Rūtos ansambliu 
iš Nevv Jersey. pagiedojo 
Lietuvos bei Amerikos him
nus ir giesmę Marija, Mari- 
;a. Dirigavo Operetės choro 
vyr. dirigentas muz. Myko
las Cibas. Kardinolas Spell 
manas neatvyko. todėl 
Brookiyno vysk. pagelbinin- 
kas vysk- Joseph P. Den- 
ning pašventino lietuvišką 
koplytstulpi. Iškilmės buvo 
nufilmuotos ir garsai užra 
syti i magnetofoną su sin- 
hronizuotais profesionali

niais prietaisais ir tiks pa
naudoti garsiniam filmui ar 
televizijai.

Koplytstulpio priekyje i- 
rašyta anglų kalba:

"Pastatytas atminimui tų. 
kurie žuvo ir žūsta dėl Lie
tuvos laisvės“

Priešingame sene lietu
viškai parašyta:

"Gyvename tautai ir 
Bažnyčiai“.

Nuošaliau nuo koplytstul
pio yra pastatyta granito 
lenta su Įrašu anglų kalba-

"Lietuviškas koplytstul
pis sujungia senovės pago
niškus simbolius su krikščio
niškais motyvais. Tūkstan
čiai tokių liaudies meninių 
figūrų anksčiau stūksojo 
mūsų krašte. Šiandie neti
kintieji pavergėjai bolševi
kai yra sunaikinę šiuos kop
lytstulpius. bet jie negali su
naikinti narsiųjų lietuvių 
vilties išslaisvinti.“

Lentoje pirmame sakiny 
vra pavadinta koplytstulpis 
kryžiumi, o kitame sakiny 
koplytstulpiu. Tš tikrųjų yra 
pastatytas ne kryžius, o sti
lizuotas ir modernizuotas 
koplytstulpis.

Koplytstulpio projektas— 
architekto Jono Muloko. 
skulptūra—Ramojaus Ma
žo! iausko. statyba—Valeri
jono Šimkaus-

Lietuvių Diena N. Jersey 
paviljone

Pasaulinėj parodoj. Nevv- 
-Jersey paviljone, birželio 
14 d. buvo Lietuvių Diena. 
Ją atidarė prof. J. Stukas, 
pranešinėjo Irena Veblaitie- 
nė. meninę programą atliko 
Rūtos ansamblis iš Nevv Jer- 
sev, Šv. Petro ir Povilo lie- 
tuvių parapijos choras iš N. 
J. ir Operetės choras iš Nevv 
Yorko. susijungę i jungtini 
vienetą. Dirigavo Rūtos an
samblio dirig. komp. Algir
das Kačanauskas ir Vincas 
Mamaitis. o akomponavo 
komp. Juozas Stankūnas. 
Solo dainavo labai gerą sop
rano balsą turinti jauna so
listė Irena Stankūnaitė, kuri 
yra išrinkta Union apskri
ties gražuole, ir baritonas 
Liudas Stukas. Labai geri 
buvo jų duetai "Nesek sau 
rožės“, muz- V. Paulausko,

ir "Oi. berneli vientuly“, 
muz. Tallat Kelpšos, akom
ponavo J. Stankūnas.

Tautinius šokius šoko 
Harrison lietuvių mokyklos 
mokiniai (vadovavo Ona 
Skurvydienė ir Natalija 
Kiaušienė, grojo L. Kiau
šas) ir Nevv Jersey Lietuvių 
Bendruomenės tautinių šo
kių grupė, vadovavo Julija 
Vaičiūnaitė, grojo Vytas 
Bitėnas.

Dalyvių buvo apie 700. 
tačiau dėl ilgų pertraukų ir 
kaiščio Į pavakarę liko tik 
apie 500. Visą dieną prie 
Nevv Jersey paviljono plevė
savo Lietuvos vėliava. 

Patikslinimas

Keleivio nr. 23. psl. 5, til
pusi žinutė "Minėjo V- J. 
Stilsoną“ patikslinama ši
taip :

Ant Stilsono kapo gėlių 
vainiką padėjo LDD 7-tos 
kuopos pirm. Bronė Spūdie- 
nė kupos vardu, ten dalyva
vo 20 asmenų. Akademija 
buvo pradėta Tautos Him
nu — skambino muz. moky
toja Lilija Šadeikienė ir gie
dojo visa publika, susirin
kusi pagerbti Juozą Stilso
ną. Akademijos programai 
vadovavo Bronė Spūdienė.

J.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. II d., roma
nas, 309 psl.. kaina .. S2.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
osl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina S3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusk, kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina
$4.00

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
kaina $2.00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU. 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00,

r
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Visur reikia "tepti

Mūsų skaitytojas atsiuntė 
jo iš Lietuvos gautą laišką. 
Jame tarp kitko rašoma:

”Pas mus gydymas—dak
tarai ir ligoninės yra nemo
kamai. Daktarams iš val
džios yra mokamas mėnesi
nis atlyginimas- Vaistus rei
kia nusipirkti pačiam ligo
niui. Daktarai dirba nusta-

šėjimas. ir ji režimo parei
gūnų Lietuvoje paprastai 
vadinama "brangia vieš
nia.“ Šį kartą ji plačiai pa
sakojo ("Tiesa“ nr-125) a- 
pie moterų demonstracijas 
Hagoje bei Vakarų Vokieti
jos "grėsmę.“ Ji iškėlė ko
munistų propagandai nau
dingą "naujieną“, kad Te
sąs valstijoje JAV-se esą 
treniruojama "piratiško"

tytomis valandomis. Jiems laivo įgula, sukomplektuo- 
rūpi tas valandas atidirbti. į ta daugiausia iš amenkie- 
Iėjai. pažiūrėjo, parašė va-! čių ir vokiečių kanų. Jsva- 
lerijono lašų. kurių turime
užtenkamai, ir keliauk sau 
sveikas. Šaltai žiūrima ir li

da: žiūrėkite, amerikiečiai 
bendradarbiauja su "milita- 
ristais“ vokiečiais.

UNITED STATES PAVILION

Paul Kepner, 68 m. amL, prie JAV paviljono Pasau
linėje parodoje New Yorke. kur jis dviračiu atvažiavo 
iš Houston, Tex. Ta jo 2,000 myliu kelionė užtruko 
5 savaites.

Mažos. Lietuvos vietovardžiai
PER NAKTĮ SURUSINTI

DAR GALIMA GAUTI

goninėse į tuos ligonius, ku
rie nieko neduoda. Kas pa
kiša vieną kitą dešimtinę, 
tą gerai gydo. Sauso niekas 
neklauso. Panašiai ir pas gy
dytoją nuėjus. Taigi, rimtai 
sergant gydymas vistiek 
brangus“

"Pas mus jau keleri metai 
buvo blogi — labai daug li
jo, viskas blogai užaugo, 
mažai gavome už darbą. Se
suo turėjo per metus 200 
darbadienių ir gavo už juo

Lietuvos Raudonasis Kryžius
Apie vieną bendrinę, tik- kurios iš tikrųjų yra labai

20 metų Pirčiupio tragedijai

(E) Birželio 3 d. sukako 
20 metų, kai vokiečių oku
pacijos metu buvo sudegin
ta 119 to kaimo (Eišiškių 
valse., Vilniaus krašte) gy
ventojų. "Tiesa“ (nr. 128) 
paskelbė, kad Pirčiupio kai
mo gyventojus sudegino 
"hitleriniai fašistai ir lietu
viškieji buržuaziniai nacio
nalistai“ Birželio 6 d. Pir
čiupyje įvyko iškilmingas

40 kilogramų (100 svarų) į tragedijos metinių minėji- 
grūdų ir 80 rublių pinigais.' mas. Dalyvavo Sniečkus, 
Šiemet dar nežinom, gal iš-j Paleckis ir kt.. pagrindinę 
eis po 30 kapeikų už darba-; kalbą pasakė M. Šumaus- 
dienį.“ < kas.

"Sveikata nekokia, dir- j Pagal lietuvių Vakaruose 
bam judam kiek galim —to-; turimus duomenis (plg- Lie- 
kia pas mus tvarka— jei ne- tuvių Enciklopedijos 23 t.) 
dirbsi, negausi nei karvei minėtas kaimas 1940-41 m. 
pašaro, nei ganyklos, nei že- bolševikinės okupacijos mė
mės bulvėms pasisodinti.“ tu buvo išlikęs grynai lietu

viškas- 1943-44 m. Rudnikų
Šitaip jiems "rūpi“ žmogus

Kita skaitytoja atsiuntė 
laišką, kurį jai parašė moti
na. Ir jis aiškiai rodo. kaip 
komunistai "rūpinasi“ žmo
gumi.

"Kelerius metus buvau 
turtinga — visiems nedar
bingiems davė po 30 arų že
mės, buvo galima bulvių ir 
kitų daržovių pasisodinti. 
Šiemet nuo visų tėvų žemę 
atėmė, paliko tėvus vaikams 
į akis žiūrėti. O tie vaikai 
patys šiaip taip vos vos gal: 
pragyventi“

"Pavasarį ir vasarą daug 
darbų ir dvare ir namie (At
kreipkite dėmesį į žod 
"dvare“. Kolchozas ar sov 
chozas dabar tas pats, ka.- 
seniau buvo dvaras. Kel 
red.) Kasdien einam ir ne 
apsidirbam. Dabar darbi 
daug daugiau, negu buv< 
pirma. Į darbą reikia tol. 
eiti ir grįžti, tiems vaikščio
jimams daug laiko ir svei
katos aukojam.“

"Apsižiūrim. kad trobelė 
negriūtų, ir gyvenam.“

"Mano supratimu, dole
ris neturi tokios vertės kaip 
turėjo- Seniau už dolerį bu
vo dešimt litų. o litas buvo 
nepigus. O dabar už dolerį 
tegauni 90 kapeikų. Nėra 
prasmės juos siųsti.“

Laiško gavėja rašo. kad 
jos motina nekad nesiskun
dė ir, jei dabar skundžiasi, 
tai turi būti labai blogai.

"Brangioji“ Karos ienė apie 
moteris-demonstrantes

(E) Dalyvavusi JAV mo
terų "pažangiųjų“ demonst
racijose prieš atomines 
bombas Hagoje (ten vykus 
NATO konferencijai), ke
lioms dienoms į Vilnių buvo 
atvykusi Amerikos "pažan
gioji“ veikėja Ks. Karosie- 
nė. Tai nebe pirmas jos vie-

girioje įsikūrė sovietų de- 
, santminkai. Pirčiupį ir kitus 
kaimus laikė nepatikimais, 
plėšė gyventojus. Sovietų 
desantininkai tad buvo nu
sprendę Pirčiupį sunaikinti 
vokiečių rankomis, kaip ir
1943 m. jau buvo įvykdę su 
netolimu šarkiškių kaimu. 
Sovietų desantininkai 1943 
m. birželio 3 d. prie Pirčiu
pio miške apšaudė vokiečių 
karių ir Gestapo lengvąsias 
masinas. Atvykęs vokiečių 
baudžiamasis būrys sudegi
no 104 kaimo gyventojus ir 
dar 15 aplinkinių gyventojų 
bei pašalinių- Taigi Pirčiu
pio sunaikinimas aiškiai iš
provokuotas sovietų.

Beveik 69 tūkstančiai 
draugovininkų

(E) Kovai su padidėju
siu nusikaltimų skaičiumi 
nepakanka milicijos ir ad
ministracijos organų. Lietu
voje. kaip ir Sovietijoje. vis 
steigiami nauji draugovinin
kų būriai. Jų pareiga, pagal 
"Tiesą“.—"vilkti į dienos 
šviesą girtuoklius ir graibš- 
tukus, chuliganus ir sukčius, 
juos atiduoti visuomenės 
teismui.“ Blogiausia, kad 
kai kuriose Lietuvos vieto
vėse nusikaltimus vykdo... 
patys draugovininkai (pvz- 
Tauragės mėsos kombina
te).

Dar primintina, kad Vil
niaus dienraščio duomeni
mis statistika rodanti, kad 
didžiąją nusikaltimų dali 
padaro neblaivūs žmonės. 
Dėl to draugovininkai ragi
nami ypač suaktyvinti kovą 
su girtavimu, su naminės 
sunkėjais, su prekybinin
kais. kurie pažeidžia preky
bos taisykles.

Mirė R- Žebenka

Birželio 10 d. Lietuvoje 
mirė žemės ūkio mokslų 
kandidatas Ramonas Že-

rai reikalingą, daug gerų 
darbų atliekančią lietuvišką 
organizaciją retai terašo 
mūsų spauda, mažai jos nū
dienė veikla pažįstama vie
šumai. O Lietuvos Raudona
sis Kryžius iš tikrųjų visiem 
lietuviam turėtų būti žino
mas- Nekalbant apie RLK 
veiklą dar nepriklausomo
sios Lietuvos laikais prieš 
karą. reikia pabrėžti, kad 
pirmaisiais pokario metais 
Vakarų Europoje, tur būt. 
nebuvo nei vieno lietuvio 
pabėgėlio (anuomet dipi 
pavadintais), kuris vienu ar 
kitu būdu nebūtų Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus sušelp
tas. Ligoniai per LR K gau
davo papildomą maistą, stu
dentai naudojosi LRK tei
kiamomis stipendijomis, kiti 
"dipiečai“ per LRK gauda
vo Amerikos aukotojų at
siųstų drabužių. Neseniai 
tragiškai anksti miręs gydy- 
tojas-psichiatras ir iškilus 
rašytojas Julius Kaupas, po
kario metais Vokietijoje iš
leidęs savo klasišką pasakų 
knygą "Daktaras Kripštu- 
kas pragare“, susilaukė lite
ratūrinės premijos, kurią pa
skyrė — Lietuvos Raudona
sis Kryžius!

Dabartinis "tylos sąmoks
las“ apie LRK — jeigu leis
tina taip išsireikšti — tik
riausiai tėra atsitiktinis. 
Kaltės, tur būt. reiktų ieško
ti Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus veikėjų autoreklami- 
nių gabumų stokoje ir mūsų 
spaudos bendradarbių ne
apdairume. Pernai Balf ui 
Muenchene uždarius savo į- 
staigą. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius liko vienintelė 
bendrinė šalpos organizaci
ja Europoje.

Lietuvių išeivijoje dau
giausia šalpos reikalingi tik
riausiai bus Vokietijos lie
tuviai. Darbingieji, jaunieji, 
sveikieji išemigravo į užjū
rio kraštus, o Vokietijoje li
ko seneliai, ligoniai, invali
dai. kuriems emigracijos ke
lias buvo užkirstas. Valsty
binis socialinis aprūpinimas 
Vokietijoje, tiesa, yra visuo
tinis, bet užsieniečiams tai
komos minimalinės normos.

kuklios, beveik skurdžios. Iš 
socialinių pašalpų gyvenan 
čius vokiečius remia Vokie
tijos Raudonasis Kryžius, o 
tokioje padėty atsiradusiem 
lietuviam padėti tenka mum 
patiem- Paimkime konkretų 
pavyzdį: džiovininkų sana
torijoje guli lietuvis. Sana
toriją. maistą gydymą ap
moka vokiečių įstaigos. Net
gi grynais duoda po vieną 
markę dienai kišenpinigių. 
Tačiau jų nepakanka būti
niems reikalams. Ligoniui 
reikia prisipirkti vaistų, tu
aletinių priemonių, nusi
pirkti laikraštį. Čia jau yra 
aiškus uždavinys Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui — ne-
1171 ntnroei Vitai lietuvi
U£jiixvvi vi7uvva»s -sy"*^**“* liannit r
sušelpti! 0 panašių ir kito-

Šaltiniai, ii kurių tai būtų galima 

kiekvienam patirti

PETRAS BŪTĖNAS

Dr- B. Matulionis šiemet Vasario 16 Dienos minėjime 
Nevv \ orke turėjo pranešimą, išspausdintą neviename mū
sų laikraštyje- Tuo būdu šis jo pranešimas lengvai prieina
mas pasiskaityti visiems visur laisvojo pasaulio lietu
viams. Žinoma, tame ilgame įdomiame pranešime neran
dama nieko įusiškai bolševikiško ar vokiškai hitleriško, 
nes pranešėjo tekalbėta apie”rusiškai bolševikišką * vo
kiškai hitlerišką“ (Mat, tos abi valdymo sistemos kaip 
diktatūrinės visiškai panašios ir viena kitą remiančios, o 
ir ankstesniaisiais laikais per bendrakraujus rusų carus 
ir vokiečių kaizerius jų broliautasi prieš mažąsias tautas.) 
žmogaus ir tautų smaugimą — tekalbėta apie okupuotojo 
Pabaltijo ir kartu okupuotosios Lietuvos valstybės ir lie
tuvių tautos dabartinius ir ateisimus reikalus ir uždavi
nius.

Šitas Maskvos kolonizacinės valdžios politikai di
džiai nepatinka, ir todėl kokių anokių, kad ir lietuviškai 
spausdinamų, bet lietuviams svetimos dvasios, laikraščių 
žinių teikėjų Dr. B. Matulionis yra puolamas, kam visą 
pliką tiesą nuvaizdavo apie dabartinę rusinamos ir api
plėšiamos Lietuvos būklę. Pati Sov. Rusijos imperija 
Chruščiovo lūpomis visiškai neseniai Egipte pranešė, kad 
Sov- Rusija yra pavergusi net 100 tautų, o šičia atsiranda 
tokių žmogaus ir tautų vergėjų laikraštinių užtarytojų ii 
net gynėjų. Ir tokie neginamo gynėjai labai gražiai žino 
kad vieną auštantį rytą tos visos 100 tautų išsivaduos, 
ir viską atsimins. Ar ir tada Dr. B. Matulionį kas dai 
mėgins pulti už jo tiesų, aiškų, atvirą ir teisingą žodį Lie 
tuvos pavergėjams? Jis anos maskvinės pusės yra puola 
mas ir už tai. kam jis neujorkiečius informavo, kad Mažo
ji Lietuva-Karaliaučiaus sritis yra rusų prigabenta ir tei 
visi lietuviški vietovardžiai surusinti; žiūrėk Keleivis. 1* 
nr. 1964. IV. 8 Donelaičio metuose- Juk tai tikrų tikriau
sios žinios, ar kas dėl to pyksta ir draskosi, ar net ir žmo
gų pranešėją-paskaitininką plūste plūsta. Nieko neišpyk 
kas ir nieko neišplūs kas. Kaip tu gali faktus, ir net seniai 
visų žinomus faktus ištrinti?!

Pradžiai, kad būtų visai aišku. įrašau, jog net ii 
M. Lietuvos bei Karaliaučiau* vardų dabar nebegalima
ten minėti: Sov. Rusija dekretiškai verčia sakyti rašyti— 
kažkokia ateivinė kolonizacinė Kaliningradskaja oblast 
ir Kaliningrad, taigi grynaisiais velikorosiškais-rusiškab 
pavadinimais. O rytiniai slavai (taigi, ir ką tik minėtieji) 
Prūsų žemėje ir M- Lietuvoje-Karaliaučiaus srityje nie 
kados nėra gyvenę, tik dabar kaip ginkluoti okupantą, 
teužplūdę.

Manote, kad okupuotoje D. ir M. Lietuvoje to viske

benka. Jis gimęs 1906 m. 
lapkričio 12 d. Raseiniuose. 
Žemės ūkio studijas pradė
jo 1928 m. Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoje- 1953 m. 
baigė agronomo-gyvulinin- 
kystės aukštuosius mokslus. 
Jis yra parašęs ir paskelbęs 
iš savo specialybės moksli
nių darbų.

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 

Kristau* vietininkas?*4 

227 psl., kaina tik $1.20. 

NAUJAUSIOS KNYGOS

kių atvejų yra daug.
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus šalpa nesiriboja Vo
kietijos lietuviais. Kol buvo 
galima. LRK pastangomis ir 
lėšomis lietuviams į Anapus 
buvo išsiųsta daug vaistų.
Šiuo metu LRK Vyriausioji
Valdyba vis didesnį dėmesį . ..................
kreipia j Lenkijos lietuviu zmones nežino. Jie genau žino. negu gal kas iš čia uzsi 

* merkęs ir svyrinėdamas. Ne tik ten žino. bet lietuvių ša
lies rusinimu yra didžiai pasipiktinę ir susirūpinę. Ne 
kitados į Lietuvą atkraustytieji kolonistai rusai, su Lie
tuvos valstybe lojaliai susipratę ir su lietuvių tauta sutar 
tinai dirbą, nekenčia dabartinių rusų atkeltinių iš Sov. 
Rusijos į Lietuvą ir su jais nenori bendradarbiauti. Taip 
yra visame Pabaltijy: Estijos. Latvijos bei Lietuvos vals
tybėse ir M- Lietuvoje-Karaliaučiaus srityje. Bet. mat 
ten lietuviams (visiems pabaltiečiams) burnos užčiaup
tos ir teisės sunaikintos smarkiomis dekretinėmis bausmė 
mis. Juk dar ir visiškai neseniai daug lietuvių išgabenu 
į Rusijos nykiuosius sibirus. Ir ryto, poryt, užryt taip bus 
Mat. tokia ir šių dienų okupantų taktika nuo Maskvo? 
kniazių ir carų laikų. 100 pavergtų tautų Sov. Rusijoje! 
Tai bent kalėjimas!

Kad M. Lietuvoje-Karaliaučiaus srityje gausiausi, 
gražiausi ir seniausi lietuviški vietovardžiai Sov. Rusijos 
iš tikro ir ūmai surusinti tuoj po 1945 metų. Sov. Rusijai 
okupavus Pabaltijo Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybes 
ir M- Lietuvos-Karaliaučiaus sritį, ir kad nėra jokiausio 
pagrindėlio tuo netikėti, tai rašo laisvųjų lietuvių knygos 
ir laikraščiai bei tūkstančiai leidinių pasaulyje. Kad Ui 
tiesa ir kaip ten lietuviškieji vietovardžiai surusinti. — 
šičia Um reikalui surašau pagrindinius šaltinius. Paga
liau. visokios Pabaltijy rusifikacijos fakto nė pati bov. 
Rusija neslepia, ir apie Ui pilna žinių periodinėje spau
doje. Net Maskva giriasi pavergusi 100 Uutų. Tai kam 
lietuvis lietuviui turėtų tokius faktus nuslėpti, ir dar 
kur. — gi laisvajame pasaulyje. Štai kurie šaltiniai žmo
gui reikale pravers:

(Bus daugiau)

šalpą. LRK bendradarbiau 
ja su Vokietijos. Šveicarijos 
ir kitų kraštų Raudonaisiais 
Kryžiais ir su Tarptautiniu 
RK biuru Ženevoje- ŠiUs 
bendradarbiavimas yra itin 
vaisingas ieškant dingusių 
giminių ir kitu asmenų.

Lėšas LRK telkia auko
mis ir rarių-rėmėjų Įnašais.
New Yorke jau eilė metų 
veikia Lietuvos Raudona
jam Kryžiui Remti Komite
tas, kuriam vadovauja pir
mininkas dr. V. Ingelevičius 
ir kurio nariais yra iždinin- 
kas-reikalų vedėjas J. Ma- 
kauskis. kun. J. Gurinskas.
Kipras Bielinis ir dr. V- Ka- 
nauka. šitas komitetas su
renka didžiausią LRK lėšų 
dalį. Protarpiais didesniij 
aukų atsiunčia ir Australi
jos. N. Zelandijos lietuvių 
organizacijos. Pačioje Vo
kietijoje yra keliasdešimt 
LRK narių-rėmėjų. kurie 
kas mėnesi moka savo įnašą.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus uždavinių akiratis ne- 
siaurėja. Anaiptol — jis su 
laiku plečiasi, o uždaviniam 
įveikti reikia vis didesnių! 
lėšų resursų- Pabrėžtina, 
kad joks LRK darbuotojas ' '
jokio atlyginimo negauna, visi LRK-žiui paaukoti pini- < tis. Juozas Kairys, Manja 
Administracinės išlaidos y- gai pasiekia savo tikrąjį ‘ Simaniūkštytė-Panse ir Ži
rą stebėtinai žemos. Pasta- tikslą — vargan patekusį i na Glemžienė. Lietuvos 
rųjų dviejų metų bėgyje, pa- tautietį. ! Raudonojo Kryžiaus adre-
vyzdžiui. organizaciniams ir Dabartinę Lietuvos Rau- sas:
administraciniams reikalam donojo Kryžiaus Vyriausią-į 741 Reutlingen,
LRK vidutiniškai išleido po ją Valdybą sudaro: Jonas Gratianusstr.il,
6 markes (t.y. 1.5 doleriai) Į Norkaitis — pirmininkas ir DBR. We*tem Germany
mėnesiui. Tokiu būdu kone nariai — kun- dr. J. Petrai- (rem)

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

MES NEŠĖM LAISVĘ, Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
įdomūs atsiminimai, II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

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

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

VARPAS nr, 5. daug įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’„ 
kaina $2.00.

JETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
.VIERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50. 
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mas*.

636 E. Broadway,

i

Gratianusstr.il
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Maikio sn Tėvu

ST. CATHERINES. ONT-

— Tėvas vis dar išsišiepęs; koje būtų tokių apgavikų?
vaikščioji. — Tėve. turbūt niekur ki-

Aukos Vasario gimnazijai 
ir sportininkų kelionei

Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pastangomis buvo 
vykdomas vajus Vasario 16 
gimnazijai ir krepšininkų 
kelionei i Australiją.

Gimnazijai surinkta $100, 
o krepšininkų kelionei $179.

Sportininkams aukojo: J. 
Alonderis $50. J. Ginevičius 
$40; po $ 10: J. Kalainis. J. 
Šarapnickas, P. Meškauskas 
ir A. Visockas; po $5: P. 
Dauginas. B- Mikalauskas, 
J. Dilys ir P. Polgrimas; A. 
Dauginas $4; po $2: V. Šat- 
kus, A. Klimas. J. Kavalelis. 
L Puslys. S. Gudaitis. M. 
Šetkus. J- Mockevičius ir J. 
Žemaitis; po $1: J. Grigas. 
Jz. Grigas, J. Bušauskas, J. 
Dainera, P. Šukys. J. Viš
niauskas. K. Galdikas. J. 
Skeivelas ir A- Panumis.

Šiuo metu Bendruomenei 
gerai vadovauja Juozas Že
maitis.

J. Šarapnickas

LIETUVOS GENERALIN 
KONSUL. PRANEŠIMAS

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke primena 
kad asmenys, kurie turėjo 
turto Lietuvoje ir eilėje kitu

— Kad negaunu ratunkoĮ valstybių, jų tarpe Vokieti
nuo dantų skaudėjimo.

— Ar nebuvai pas dentis- 
tą?

— Nu. juk žinai, kad aš 
neturiu pinigų. Dabar ieš
kau airiškų samanų.

— O kam tos samanos?
— Žmonės sako. kad ai-! apgavingų skelbimų, negu „

riškos samanos yra pamač- ko kita. Neseniai dar tabako tober 22, 196-) . . . .
lyvos nuo visokių ligų. taigi firmos skelbė savo cigare- Reikalavimus atlygint! 
gal pamačys ir nuo dantų tęs ir tvirtino, kad jos dak- reikia^ Įteikti iki 1964 m. lie- 
skaudėjimO; Sako, jų gali- tarų pripažintos, kaip ge- pos 15 dienos.
ma gauti pas ČalĮ Bragą° Ar riausia sveikatos apsauga. 
tu nežinai, kur jis gyvena? Tik pirk jas ir rūkyk, obūsi (PCSC rorm 846 ) prasyti n

— Gal jau kalėjime sėdi, sveikas, kaip senas krienas. ; užpildytus reikalavimus }- 
nes girdėjau, kad federalinė Bet kai valdžios daktarai: teikti Foreign Claims-ctt e

paskelbė, kad tos cigaretės'™ent Commission oi the 
pavojingos sveikatai, ir kai'United States. W ashmgton 
valdžia tokius skelbimus už-; D.C-. 20579.
draudė, tai viena tabako

ir apgavikų, kiek Ameriko
je-

joje. Lenkijoje. Latvijoje ii 
to tuito neteko II Pasaulinio

— Kodėl? Juk čia visiem ! Karo pasėkoje, tuo metu bū-

duota laisvė. darni Amerikos piliečiai, ga-
- Taigi kaip tik dėl to!1* reikalauti atlyginimo 

ir visokių sukčių čia pilna- Atlyginimą numato Ame- 
Tik pažiūrėk j televizijos tikos Įstatymas The \Y orld 
programas. Jose daugiau i War U Claims Act (Publi< 

Law 87-846. approved Oc-

Ką prancūzai rašo apie 
Š. Vietnamą

Prancūzija, seniau vai- nės Įtakos Vietname. Komu-

valdžia nori jj areštuoti.
— Už ką?
— Ogi už tų samanų par

davinėjimą.
— Nu. jeigu gera iiekarst- 

va, tai kam jį areštuoti?
— Bet dalykas yra toks, 

tėve. kad tos samanos nėra 
jokia ”liekarstva.“ Jis ap
gaudinėja žmones.

— Maiki. jeigu būtų ap
gavystė. tai žmonės nesaky
tų, kad mačija. Sako, pade
da nuo visokių priepuolių.

— Skaičiau ir aš, tėve.
— Kur skaitei?
— To biznieriaus skelbi

muose.
— Nu. tai ką jis rašo?
— Jis sako. kad jo sama

nos išgydo net tokias ligas.

kompanija pradėjo skelbti, 
kad nei valdžios daktarai, 
nei kitokie autoritetai nėra

7ODYNAI

Keleivio administracijoje
Įrodę, kad būtų geresnių ei- J ga|įte gaut.į šiuos kiekvie 

kaipgarecių, kaip jos gamina
mos. Tai aiškiai apgavingas 
skelbimas. Jis daro Įspūdį, 
kad jos siūlomos cigaretės

nam reikalingus žodynus:
Anglų-lietuvių kalbos žo 

dyna*, V' Baravyko, 368 
yra pripažintos geViausios-' P8*- aP’e žodžių, kai
Ir valdžia nieko nesako. A-: na ............................... $4.0<
merikos laisvė leidžia apga-• Anglų-lietuvių kalbos žo- 
vikams laisvai žmones klai-Į dynas, w Baravyko, apie 
dinti. Bet daugiausia žmo-j rpoųų žocižių,083 puslapiai
nės klaidinami patentuotais! kjna ....................... $6.00
vaistais. Viena kompanija; .
skelbia, kad jos vaistai nuo! Lvstiiviskai angliškas zo- 
kosulio yra geriausi; kita j dv"a^ Y i Peteraičio, I
skelbia, kad jos geriausi. O i ,al^a’ 'Įau.giau Kaip -j0,000

_ „iš tikrųjų nei vieni, nei kiti j žodžių, 586 psl., kaina $7.00
nuo kurių daktarai neturi nieko negelbsti. Moterys; Dabartinės lietuvių kalbos

džiusi Vietnamą, dabar yra 
šalininkė sudaryti tam kraš
tui bendrą koalicinę vyriau
sybę. Šiaurės Vietnamo ko
munistai nėra tokiam suma
nymui priešingi, todėl jų 
valdžfe pas save Įsileido 
Prancūzijos spaudos kores
pondentus kurį laiką ten pa
buvoti.

Dabar, grįžę Prancūzijon. 
tie korespondentai rašo. ką 
ten matę ir girdėję. Jų patir
tomis žiniomis, Š. Vietnamo 
gyventojų dalis nėra pamir
šusi prancūzų kalbos, kurios 
išmoko mokyklose Prancū
zijos to krašto valdymo me
ni.

Žymesnieji Šiaurės Viet
namo komunistų veikėjai 
prisimena tuos laikus, kada 
jie Paryžiuje studijavo ir 
oendradarbiavo su tenykš- 
iais socialistų ar komunistų 

veikėjais.
Š- Vietnamo partizaninių 

kovų generolas Guap yra 
vaip pat baigęs Prancūzijoje 
aukštuosius mokslus. Ir dau
giau pasitaikė sutikti Pran
cūzijos spaudos korespon
dentams tarp šiaurės viet
namiečių buvusių Prancūzi
jos aukštųjų mokyklų auk
lėtinių, o dabar talkininkau
jančių komunistams.

Korespondentams užsimi
nus apie Vietnamo susivie
nijimą ir dabar vedamas 
partizanines kovas, atsakin
gi komunistai prasitarė, kad 
tos kovos gal ilgiau užtruk
siančios ir gal Pietų Vietna
me savaime Įsigalės socia- 
listinė-komunistinė santvar
ka ir be partizaninių kovų 
bet šiuo metu tos kovos yra 
ne vien P. Vietname kitai 
santvarkai Įgyvendinti, bet 
kartu ir duonai surasti. Pie
tų Vietnamo žemė derlinga, 
ten prisiauginama daug ry
žių ir turima kitų maisto gė
rybių.

Kada Vietnamas vedė ko-

nistai vietnamiečiai nori pa 
tys tvarkyti savo šalies rei
kalus be svetimųjų pagal
bos. Dabar ginčus tarp So
vietų Sąjungos ir Kinijos ko
munistų šiaurės Vietnamo 
valstybininkai vykusiai iš
naudoja. Jie nevengia para
mos nei iš vienų, nei iš kitų, 
bet privengia jų dides
nės Įtakos.

šauriečiai koresponden
tams davė suprasti, kad jie 
nevengtų paramos ir iš kai 
kurių Vakarų valstybių. Ir 
čia pat pasisakė, kad Pran
cūzija galėtų bent technikos 
mokslo srities spauda Viet
namą aprūpnti. Prancūzijos 
komunistų leidžiami lakraš- 
čiai ir kiti ‘leidiniai ten yra 
gaunami ir plačiai skaitomi.

Prancūzų spaudos bend
radarbiai. atsilankę Š- Viet
name. turėjo progą Įsitikin
ti. kad gyventojai naujai Į- 
vesta santvarka labai nesi
džiaugia. Jie norėtų, kad 
greičiau pasibaigtų partiza
ninės kovos, kad gyvenimas 
palengvėtų ir jie būtų sotes- 
ni. Dabar visur pastebimas 
skurdas. Įvairūs nepritekliai 
ir netikras rytojus.

Kai kurie tų korespon
dentų prileidžia, kad Kinija 
gali tyčia išprovokuoti ka
rą. Įsivėlusi Į karą. Kinija 
tikisi ta proga įsigalėti visa
me Vietname.

Tai jaučia ir Šiaurės Viet
namo komunistai ir tokios 
provokacijos prisibijo.

GĖDOS SIENĄ IR ŠUNYS
SAUGO

vaistų- Išgydo ne tiktai ser-I daugiausia apgaudinėjamos 
gantį. bet ir sveiką apsaugo-! f^ar visokiais pagiazinimo 
ja. kad neapsirgtų. Ir akys j tepalais. Jeigu tavo akys pei 
geriau mato. ir kvapas iš Į mažos. tai siūloma tepalų,: ųaina .... 
burnos visada malonus, ir a-; kuriais galima padidintuį 
petitas geras, ir žmogus pa-į Jeigu nosis perplati. tai tam , 
sidaro jaunesnis, vikresnis, tikrais tepalais galima ją su- j 
moterims patrauklesnis, o siaurinti. Jeigu antakiai

žodynas, .edagave pref. To •

Rytų Berlyno vadinamą
ją sieną saugo ne vien tik 
11 tūkstančių tai tarnybai 
skirtų kareivių ir policijos, 
bet jau ir 100 pamokytų šu
nų. Vienam sargybiniui šu
niui yra skirta 10 sieksnių 
sienos. Šuo pririštas. Jis gali 
bėgioti jam skirtą atstumą. 
Kai tik pamato ką artinan- 

vą su Prancūzija dėl šalies j tis prie sienos, tuoj loja ir 
nepriklausomybės, daug vy- bėga artyn., o^taaa jau pi a 
rų buvo mobilizuota iš Pie
tų Vietnamo. Karui pasibai
gus. mobilizuoti vyrai nebu
vo paleisti. Jie palikti Šiau
rės Vietname ir dabar grįž
ta i pietus partizanauti. Jie 
ir veržiasi Į Pietų Vietna
mą duonos ieškoti ir savo 
sodybų atgauti. Taip teisina 
Šiaurės Vietnamo komunis
tai savo partizanines kovas.

Kai kurie prancūzų ko
respondentų pastebėjo, kad

Balčikonis ir kt., yra apie ir pačių komunistų tarpe e- 
45,000 žodžių, 990 psl., sama baimės dėl komunisti- 

$12.00 nės Kinijos galimos didės-

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
pas galima pada^ raudo-į i”ami<!-žvirblių, pelių žiurkių. Ji turi šuni, jos kiemų 

nystes amžius nges s gj Taip pat ir veidą. O kasdien lanko ir varna. Nasles Daugienės kieme ir jos ma-

moterys patrauklesnės Vy--pei-silpni.^ yra tepalo jiems 
rams. veidas gražesnis, jau- sustiprinti. Isblyskusias lu

nas. Taip pat
... kiek visokių "shampoo“ 

Vot. vot. Maiki. tokių i plaukamg bailinti! Tik nesi
gailėk pinigų, o būsi svei

vensi iki 100 metų.

liekarstvų aš ir noriu.
— Bet tokių niekur nera-jkas jaunas? gražus ir ilgai 

tėve. Tai yra aiški apga vys- gyygngj. p- skelbiama, kad
tė. Todėl Jungtinių Valstijų . • i—- ---------- .. i
prokuroro padėjėjas Tho-

kiekviena tų apgavysčių y-

mas O’Connor nori ne tiktai 
tą biznierių areštuoti, bet ir 
visus jo "vaistus“ sunaikinti

deda veikti policija.
Toji siena pastatyta 1961 

metais. Ji dar vis tobulina
ma, kad niekas negalėtų pa
bėgti Į laisvę. Bet žmonės 
visvien mėgina pabėgti, tik 
vieniems tai pasiseka, o ki
tus sargyba pašauna ar nu
šauna vietoje- Tokių aukų 
jau buvo 56.

Tai tokiais "išradimais“ 
ir "laimėjimais., garsėja ko
munistų "rojus“.

KNYGOS JAUNIMUI

Pennsylvanijos gubernatorius Scranton, kuris varžosi 
su Goldwateriu dėl nominavimo Į prezidentus, su savo 
šeima: žmona, kuriai sūnus prisega ženklelį, ir deši
nėje duktė.

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS

Sako puodas, kad katilas 
juodas

Bolševikėlių laikraštėlyje 
"Darbas“ nr. 4 Susipratęs 
rašo. kad "tūkstančiai mūsų 
brolių lietuvių, vienodus ry
šulius nešini, čia atvažiavę 
buvome vienas kitam geri i 
tautiečiai ir broliškai sugy
venome. Nesantaikos mikro
bais mumis užkrėtė iš Lietu
vos atvykę, vėliau iš Argen-) 
tinos ir iš JAV atsilankyda-1 
mi kunigai.“

Taip. šiek tiek tiesos čia 
pasakyta, bet jos didžioji 
dalis sąmoningai nutylėta- 
Tik prisiminkime praeitį. 
Juk ne vieni Romos agentai 
čia darbavosi. Neblogesni 
už juos buvo ir komunistų 
agentai iš JAV ir Argenti
nos.

Iš JAV Į Argentiną buvo 
atvykęs Rokas Mizara ir čia 
dirbo griaunamąjį darbą. 
Jis pradėjo leisti ir komu
nistų laikraštėlį "Rytojų“. 
Jis su kitais savo vienmin
čiais nekartą lankėsi ir Uru
gvajuje. Jo pasekėjai sten
gėsi užvaldyti arba sugriau
ti vienintelę tada socialistų 
Įkurtą ir vadovaujamą Uru
gvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugiją.

Šiandie Susipratęs verkš
lena. kad kunigai juos šmei
žia ir provokuoja. O ar ge
riau jie elgėsi savo spaudoje 
ir radijo programoje? Ar 
kaip neseniai "pono drau
go“ P- Revucko radijo va
landėlės programoje pa
skleistas apie "Palik savo 
ašaras Maskvoje“ autorę

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MURKLYS, A. Giedriaus apy
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, saka. 130 psl., kaina . . $1.80 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,: qjxTARO TAKAIS J Na 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems
ra ' vėliausias mokslo išradi- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
mas.“ Laisvė lengvatikius sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
klaidinti ir išnaudoti, tėve- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 

__ Nu. tai atrodo, kad ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams
ir reklaminę jo~ literatūrą per(jaUg laisvės negerai. O ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 
sudeginti, kad žmonių ne- ^aiki. visada mislyda-
klaidintų.

— Bet ar tai
vau. kad reikėtų dar dau 

galimas giau laisvės, kad policija ne-
daiktas, Maiki. kad Ameri-1 galėtų pijokų areštuoti.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS**
636 E. Broadway-------s-------So. Boston 27, Mass.

rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
GINTARĖLE, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba.
kaina ........................ $1.00

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

pusi., kaina ...................... $2.00
fcCLYNT KARVELIAI. Aloyzo Ba

rono apysakaitė* vaikams. 69 paL 
tuo

Filmų aktorė Sofija Išorėn. vai
dinanti filme ''Itališkos vestu
vės.“

Barborą Armonienę. kurią 
išvadino neskelbtinais žo
džiais tik už tai. kad ji savo 
knygoje parašė tikrą teisy
bę apie komunistus.

Šiandien bolševikėliai, 
matydami savo galą, bando 
kaltinti tik kunigus, visai 
nutylėdami savo žalingus 
darbus. Jiems nemalonu 
prisiminti ir pasakyti, kad, 
socialistams vadovaujant 
lietuvių organizacijoms, lie
tuvių tarpe buvo geras sugy
venimas, nes jiems tas rū
pėjo. Kremliaus ir Romos 
davatkoms rūpi kas kita.

Mirė 3 lietuviai

Per pirmąją gegužės sa
vaitę mirė 3 lietuviai: gegu
žės 1 d. šiaulietis Antanas 
Adomaitis, gegužės 4 d. rad
viliškietis Napoleonas Mala
kauskas ir B. Misikevičienė. 
visi apie 60 metų amžiaus.

Dar prabėgs kiek metų. ir 
lietuviu čia nebeliks. nes 
jaunuomenė vis labiau nu
tausta-

M. Krasinskas

IŠSIGYDĖ NUO
KOMUNIZMO

Prieš penkerius metus 
Morris Block ir jo žmona 
Mollie, abu Brooklyno. N. 
Y., komunistų jačeikos na
riai. nutarė išsikelti i jų iš
svajotą Sovietų Sąjungos ro
jų. kur taip "laisva ir lengva 
kvėpuoti darbo žmogui.“

Nors abu ten susirado 
darbą, jis kaip mechanikas, 
o jo žmona anglų kalbos 
mokytoja, abu per mėnesį 
uždirbo 183 dabartinius 
rtiblius. bet verstis buvo sun- 

I ku. Jie vis tikėjo, kad rytoj 
bus geriau negu šiandien, 
kaip teigia komunistai.

Deja, vargas vis augo. ir 
abu nutarė vėl grįžti Į jų 
apleista kapitalistinę šalį— 
JAV-

JAV pasiuntinybė išrūpi
no jiems kelionę atgal. Da
bar jie čia aiškina, kaip vi
siškai atsipalaidavę nuo ko
munistinės jovalinės ideo
logijos.

Šiandien, kada prie* 10 
metų mirę* Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iŠ 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai Įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUMI
Kaina 25 centau
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ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Astronomas Šmukštaras
(Tęsinys)

Laukai jau būdavo aptemę, tolimesnieji miškai juo
duojančiomis dėmėmis pavirtę, o pūdymai atrodydavo it 
šiurpios dykynės, tuo tarpu kai rugių ir vasarojų lopyti 
sklypai driekdavosi žaliuojančiais kilimais. Visur būdavo 
tyla. tik girdėdavos. kaip kūdrose nesutardamos varlės 
kukuoja, balose kurkliai kurkliukai kurkia, o šeimyniškių 
valakuose lakštingalos suokia. Aptemusiuose Galuose, už 
it atšerpetijusios strėlėmis dantyto eglyno, leisdavosi 
Vakarinė, gesdavo saulėlydžio atspindžiai, ir rausvai 
balkšva pašvaistė driekdavos iš vakarti i šiaurę-.. Bernas 
užtraukdavo:

Ugdė tėvas du sūneliu, kaip aukso žiedeliu, 
h- išleido šieno piauti su plieno dalgeliu.
Vienas brolis šieną piauna ii gražiai dainuoja, .......
Antras brolis šieną piauna. labai gailiai verkia...

Ir kai antrasis brolis, pirmojo paklaustas, ko jis ver
kia. jam atsako, kad jis liejąs ašaras dėl to. nes girdėjęs, 
jog juos abu rudeni paims i rekrūtus. — man iš karto 
suspausdavo širdį ir pasidalydavo maloniai liūdna. O ko 
liūdna — neaišku buvo ir pačiam- Nors aš į smakus ir bie- 
sus jau nebetikėjau, bet kai Jakūbavos kalnuotėje ir gire
lės pašlaitėse šmėseliuodavo paslaptingi šešėliai, steng- 
davaus nuo berno neatsilikti..-

Naktim gaudo, dieną riša, ašarėles traukia.
Iš po turkų mūsų brolių daug nebesulaukia, —

skundėsi aptemusiems laukams ir sumigusiems miškams 
bernas, ir kažin kas vis labiau gnaibė man širdį, ir norė
josi verkti, kai įsivaizduodavau, kaip tie du broliukai 
svetimoj šakelėj po turkais galveles padėjo...

Naktigoniai sujodavo ne visi iš karto, o vienas po ki
to. Kitus rasdavome jau prie sukurto laužo. Pasivėlavu
sieji skubėdavo į mišką žabų ar kokių pagalių, kad kuro 
užtektų iki aušros. Kiekvienas turėdavo atnešti savo dalį- 
Nuo suaugusiųjų neatsilikdavau ir aš, tik baugu būdavo, 
kad naktį žabo vietoje nesugriebčiau kokios gyvatės ar 
driežo.

Kai atjodavo Smukštaras, visi praliksmėdavo, net ir 
pats laužas, regėdavos, linksmiau pi adėdavo liepsnoti.

— Nu, tai apie ką gi, vaikeliai, jums šiandien papa
sakoti? — atsisėdęs prie ugniakuro, kaip ir visados, pa
klausdavo šmukštaras.

— Apie tą patį, dėde. kaip ir aną vakarą — apie saulę 
ir mėnulį. — prašydavo naktigoniai, ir šmukštaras. jei 
pasakodavo ir tą patį. tai vis su naujais savo ”pridėčkais“. 
Ypač jis mėgdavo sekti pasakas apie saulę, mėnulį, 
žvaigždes ir apie visokius atsitikimus žemėje. Kartą vie
nas naktigonis jo paklausė:

— Kai dėdė sakai, kad ir ant žvaigždžių gyvena žmo
nės. tai kažin gi. kokios jie galėtų būti vieros?

— Gan tu, sūnel, — suniekino jį šmukštaras ir paaiš
kino: — Kad ir gyvena ten žmonės, tai galgi tokie kaip 
mes. Gal jie visai ir į žmones nepanašūs, gal kokie ketur
kojai, plaukais ar plunksnom apaugę gyvuliai ar paukš
čiai. gal jie ir nevaikšto, o ropinėja ar skraido-.. Gal ir ne
kalba kaip žmonės, o loja kaip šunys ar kalendami kaip 
starkai susikalba.

Kartą šmukštaras ir man nušluostė nosį, kai aš no
rėjau pasirodyti prieš naktigonius savo moksliškumu ir 
įtikinti juos, kad gyvybė žemėje atsirado iš nieko; kaip 
pavyzdį nurodžiau jiems į Slankos linmarką, kuri iš pa
vasario esanti vaiski ir skaidri kaip krištolas, o rudenį 
apsitraukia tokia tiršta žliūge, kad net žąsį išlaiko...

— Niekus kalbi. Untaniuk. — suniekino mane
šmukštaras, — žliūgės sėklą kūdron gali atnešti varlės 
arba ir vėjas įpūsti, o tu geriau paklausk savo mokytoją, 
iš kur pati žemė atsirado... Vot!

(Bus daugiau).

Anglijos karalienė su savo dviem mažaisiais vaikais— 
princu Andrew 4 metų ir princu Edvvard 2 mėnesiu.

Teises patarimai
$3,000 VERTĖS BUČKIAI

J. Graičiūnas

T U

Kai naktis vualio supas, 
žvaigždė* tyška, kaip rasa- 
Tavo vardą šnabžda lūpos, 
su Tavim širdis visa.

Visos dainos Tau dainuotos 
mano laimė* ir kančių.
Žydi žvaigždėm naktys juodos, 
kai Tave širdy jaučiu.

Žemė gyva saulės turtais — 
saulei meldžias darganoj.
Aš, Tavų akių užburtas, — 
gyva* meilėj ir dainoj.

Keleivio draugų veidrodis
ONA GEGUŽIENĖ

UŽ VYRO GALVĄ GAVO 
ŽMONA $645,000

NAUJIENA

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
S Belgrade Avė., Koslindale,
Boston, Mass. 02i31.

Klausimas • jam patarti tik tuo atveju. 
Mano žentas užsimanė ei- jei£u.Jis Tamstos patarimo 

ti į biznį su vietiniu ameri- blausia. Tačiau as nemanau.
konu. Jie nori pradėti ' gro- 
sernę*‘ (market). Tačiau 
mano duktė sako, kad tas a- 
merikonas pinigu visai ne
turi; kad bizniui pradėti 
mano žentas turės pinigus

Lėktuvo nelaimėje 1960 
m. gruodžio 16 d. virš New 
Yorko žuvo 134 asmenys, ju 
tarpe ir dr- Kamlet. Jo naš
lė iškėlė teisme bylą. Nese
niai teismas jai priteisė — 
$645.000. Tai yra aukščiau
sia suma, sumokėta už žuvu
sio galvą lėktuvo nelaimė
je.

Dr. Kazys Grinius, ATSI

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

i

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

’ darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa- 

| veikslų, 374 psl., kaina $6.

Ona Gaigaitė- Gegužienė 
kilusi iš Pasvalio, Biržų ap
skrities. Jos tėvai buvo ma
žažemiai, ir ji pas juos augo 
iki 17 metų amžiaus. Paau
gusiai mergaitei reikėjo 
žvalgytis darbo, bet Pasvaly 
to darbo šaltiniai buvo labai 
riboti, todėl ji 1913 metais 
išvažiavo į Petrapili, kur gy
veno šeimos giminė. Ten nu
važiavusi nemokėjo rusų 
kalbos, ir buvo labai sunku 
dideliame mieste susigaudy
ti. Dirbo skalbykloje, atliko 
namų ruošos darbus ir kiek 
galėdama mokėsi. Užėjus 
revoliucijai ir kilus pilieti
niam karui. Petrapily ypač 
trūko maisto. Tada Ona dir
bo ligoninėje. Daktarai ir 
kiti atnešdavo tabako ir spi
rito mainyti į duoną- Tos 
prekės buvo nešamos kai
man ir ten mainomos į mais
to produktus.

1921 m. Ona grįžo į Lie
tuvą. bet Pasvalyje buvo 
sunku gyventi. Ji pakėlė 
sparnus skristi į Ameriką. 
Pasisekė gauti vizą prieš 
pat kvotos uždarymą. Į A- 
meriką ji atvyko 1923 me
tais.

Apsigyvenusi Cambrigde, 
1 Mass., Ona tuojau įsitraukė

Anglijoje teismas iš drau
dimo bendrovės priteisė 44 
metų vyrui $3.000 už tai. 
kad jis automobilio nelaimė
je susižeidė veidą. Jo veide 
pasiliko dideli randai, dėl 
kurių jis negali savo barz
dos nusiskusti ir. svarbiau
sia. kad, norėdamas pabu
čiuoti savo žmoną, jis negali 
paliesti jos lūpų taip kaip 
reikia.

NUOBODU BE KELEIVIO

kad žentas pradėtų biznį, 
nepasitaręs su vietiniu ad
vokatu. Tokiomis sąlygo
mis, kurias Tamsta mini, 
būtų patartina sukurti kor
poracijos įmonę (Corpora-

J. Naujalis iš Eiizabct’n. 
N. J., buvo nustojęs Keleivį 
prenumeruoti, bet šiomis 
dienomis vėl jį užsisakė. 
Mat. be jo nuobodu.

Dešinėj dainininkė Mary Mar
tin. kairėje jos duktė Kelies 

sv. sūnų, liet

duoti. kad, girdi, jis pasko- ti°n)- ° ne partnerystę 
lins tam amerikonui, jo da- (Pai tnership). Korporacijoj 

atsakomybė yra ‘ribota in
vestuota suma. Partnership 
yra visai kitas reikalas: čia 
atsakomybė nėra ribota į- 
nesta į biznį suma. Be to. 

lingas, jeigu jis visai pinigų Tamstos žentui patartina 
neturi, tai žentas sako, kad gauti savo būsimo biznio 
jis yra buvęs biznyje ir vis- dalyvio ”credit reference’4- 
ką apie biznį nusimano. Visur yra įstaigų, kurios tas 
Man ir dukteriai atrodo, žinias suteikia konfidencia- 
kad tai negali išeiti į gerą. liai. Jos (tos įstaigos) pa- 
svetimu žmogumi taip pasi- prastai vadinamos ”Credit 
tikėjus ir dar pinigų pasko- Bureau‘*. Kai Tamstos žen- 
linus. Žentas sako. kad jie tas pasitars su savo advoka- 
bus partneriai ir vienas kitą tu. tai jo advokatas nurodys 
dabos. jam. kaip ir kokiomis sąly-

Kaip Tamstai atrodo, ar g°mis galima užsitikrinti į- £*^^“**f 
neįsivels mano žentas į bė- dedamų pinigų saugumą.

dą? ER- ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS

liai. pinigų, o paskui, kai bus 
pelno iš biznio, tai tas jam 
pinigus grąžins. Kai mano 
duktė klausė žentą, kodėl 
tas amerikonas jam reika-

N. J.

Atsakymas Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
Tamstos žentas yra suau- LEAVE YOUR TEARS IN 

gęs žmogus. Tamsta gali MOSCOW, Barboros Armonie-
_______________________________ nės "Kryžiaus kelių“ Sibire

aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusk, kaina ....53.95.MIAMI, FLA.

1 į lietuvišką organizacinį gy- 
j venimą. Gavo darbą Faufk- 
ner ligoninėje ir pradėjo va
karais mokytis- Įsirašė į į- 

! vairias draugijas: Vytauto ‘ 
draugiją, Kazimiero draugi
ją, Sandara. Gabiją. Balso 
draugiją ir kt.

1926 m. ji ištekėjo už 
Vinco Gegužio, kuris dirbo 
Keleivyje. Jos vyro brolis 
Jurgis buvo vienas Keleivio 
leidėjų.

Abu su vyru jie aktingai 
dalyvavo įvairiose organiza
cijose. Jos vyras mirė 1950 
m. Likusi našlė. Ona Gegu
žienė nepasitraukė iš visuo
meninio baro. Ji aktingai 
tebedalyvauja Darbininkų' 
Draugijoje. Sandaroje ir kt. 
Ji uoliai remia Balfą. Lais
vės Varpą. ALTą ir kitas 
demokratines organizacijas- 
Turbūt neapsieina nė vienas į 
žymesnis parengimas, kur i 
nepastebėtum maloniai be-' 
sišypsančios Onos Gegužie- 
nės. Ji yra ne tik tų parengi
mų dalyvė, bet ir uoli jų tal
kininkė. padedanti rengė- į 
jams kuo tik galėdama.

Sakoma, kad iš mažu šal
tinių suteka didelės upės, 
nes tie šaltiniai niekad neiš- 
džiūsta. Ir Onos Gegužienės 
veikla yra vienas tų neiš
senkamų visuomeninių šalti
nių. kurie gaiviną visą lietu
vių sąjūdį.

Linkime jai geros svei
katos ir ilgo gyvenimo.

A- Viršila

Auka Keleiviui

Miami Lietuvių Moterų 
Klubas negali pamiršti 
spaudos, kuri remia ir jo 
veiklą, todėl kartu su šia ko
respondencija siunčiu $15. 
Tai nedaug, bet vis geriau, 
negu nieko. I
Vasarą veikimas sumažėjo

Vasarai prasidėjus, ap
miršta ir draugijų veikimas- 
Mūsų klubo susirinkimas 
bebus tik spalio mėnesio pir
mąjį šeštadienį. Birželio 21 
d. dar surengėme pokylį tė
vams pagerbti, o liepos 4 d. 
dar turėsime gegužinę.

Klube kas sekmadienį 
bus vakarienė su statine a- 
laus.

Svečiai, kurie lankysitės 
Miami, nepamirškite užsuk
ti Į lietuvių klubą. Ten būsi
te maloniai sutikti.

Jennie Nevienė

KELEIVIO PADĖKA

D®L LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
▼os <«ocialdemok ratų raita’ dėl bol 
ieviku okupacijos ir teroro Lieta 
▼oje. Kaina............................26 Cnt

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta- SImntig. daugy
bė žinia lieta via ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ........................ 26.56

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
rūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai. 464 psl- kaina... .$6.00

nimu antroji 
Kaina ...........

Cipro 1 
dalis, 592 pasieniai. 

............... „.......... S6.on
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 

surinko ir auredagavo Jonas Ba
lys, 472 damos sn gaidomis. Ang- 

liŠl-ai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
•26 pasi. kaina ........................$5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardą 
nas. Kaina ............................26 Cnt

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. pe
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
paL, kaina ............. .’............ 21.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mo 
su rašytojos pirmojo karo meb 
Amerikoje parašyti vaizdeliai si 
rašytojos paveikslo, 128 puslaniai 
kaina ......................................... 60 C*

BlitParašė Leonas Bliumas. Trumpa- 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 r

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ 24.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc-
I mr-AM, įš Į935 metu Suvalni- 

jos ūkininku srkilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 280 
psl. Kaina................................. 23.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parakė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais S5.00. minkštais 
viršais ......................................... 24.00

JETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia devar.a kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. ilia«truota. 415 puslapiu, 
didelio rov-neto. Kaina .. 25.6A

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
ŠEVTZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

tVn.GSNIS I PRAEITI. K. Žuko J- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kal
us 2- .00.

f JETUVOS POCT.A1 DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RĖŠ. 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU ’ DrEVĄT 
Atvira nuomonė. įdomūs argumen
tai. Ka.r a 40 CaA

JUOZAS STALINAS. arba kals 
Kaukaro išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam*. 144 pusla
piu. Kaina ................................. 21.0*

•/LIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybes. 80 psl-, kair.a .. 2i.M

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abe’kio 

Istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti ariarsi . — 23.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tari sa
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvo* žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

Nuoširdžiai dėkojam Mia- 
mi Lietuvių Moterų Klubui 
už $15 auką.

Keleivio administracija

NEGRŲ VADAS — 
YALE DAKTARAS

Negrų vadui kun. dr. 
Martynui Kingui garsusis 
Yale universitetas suteikė 
garbės daktaro laipsnį. Jam 
Įteiktame rašte pabrėžiama 
Kingo griežtas nusistatymas 
smerkti smurtą kaip priemo
nę pasipriešinti neteisingu
mui.

Ir auksinis plaktukas ne 
visas duris pralaužia, ne vi
sa* siena* pramuša.

LIETUVIŲ^ LIAUDIES MENAS. jo UJA VALGIŲ KNYGA. o»raSė 
M. Miehelsonienė, 250 Įvairiu lietu.meninių formų plėtojimosi pagrin

dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 28.60

TIKRA TElSYBfi APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė
veikslų. S96 psl., garas popierius 

.................................... 810.0C

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose delyre. 
Visos trys dalys įrištos J vieną 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
knygą, kieti viriai, 081 puslapis 
Kaina ..................................... 86.00

viškų ir kitu tautų valgiu receptą, 
132 puslapiai, kaine................21.26

CEZARIS, Mirko Jesulič rr.manar 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
22, ara visos J; dalys........... 26.(4

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kurys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kainu ........................ 25.(4

SIAURUOJU TAKELIU, K. B, 
Kriaučiūno atsiminimai iš JJeto- 
▼os ir iš Ame«*ikos lietuvių gyva- 
ulmo. 178 psl., kaina ........... 22.(4

jOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai pamdo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisi*. Kaina ....................... 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 60t

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3fl E. Broadvray So. Boston 27,

t
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

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

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

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveiksiu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80

I
1

KOKIA MAŽA MŪSŲ 
ŽEMĖ

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Mūsų žemelė su saule ir; Keleivio išleistoje knygutėj 
daugybe žvaigždžių pri- "Tikra teisybė apie Sovietų
klauso vadinamam Paukš- Sąjungą.” domo Varno pieštą Lietuvos

į čių Tako žvaigždynui. Pagal Joje rasite bendrų žinių nepriklausomybės paskelbi- 
Hai vardo universiteto prof. apie Sovietiją, apie jos pa- mo akto pasirašytojo Stepo- 
Carl Sagan. mūsų Žvaigždy- dėti, kaip bolševikai paėmė
ne yra 150 biiionų žvaigž- valdžią, tvarko ūki, kokia 
džių. Tai tik viename šita- yra darbininkų padėtis, apie 
me žvaigždyne, o tokių koncentracijos stovyklas, są- 
žvaigždynų esama trilionas žinės laisvę ir tt. ir t.t.
(milionas milionų). bent Ypač šiuo metu ji naudin- 
tiek jau dabar žinoma, o iš ga ir įdomi paskaityti. Jos 
viso jų vra gal dar tūkstan- kaina tik 50 centu
čius kaitų daugiau. w RAiTn typinctaii,Tas pats profesorius ma- SV* RASA° TYRINĖTOJŲ
no. kad kitų žvaigždynu

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A-

no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

SKELB'MAS

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

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

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. \arno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8^įx ll*/i) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidiaių įsigijimo reikalais galima teirautis 

pas Fondo įgaliotinius:
P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth R d., E. Cleveland 12, Ohio.

J. Novog, 87 VVindermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYKIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 Mest 57th St., lOth fl., New York, N. Y-, 

10019.

VIETINĖS ŽINIOS
Mūsų ryžtas neturi mažėti

Birželio 21 d- Bostono 
lietuviai minėjo mūsų istori- 
jon Įėjusį tragiškąjį birželį.

Minėjimas buvo pradėtas 
JAV ir Lietuvos himnais.

Pirmasis kalbėtojas buvo 
Balfo reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus, kurį bolševikai 
už akių nuteisė 15 metų ka
lėti. Jis geras kalbėtojas, 
mokąs taikliai pavartoti ir 
humoristinį žodį. Savo labai 
trumpoje kalboje jis vaiz
džiai nusakė Birželio įvykių 
minėjimo prasmę. Jis skati
no gyventi tomis mintimis, 
kuriomis gaivinomės Lietu
vą apleisdami, statyti pa
minklus ne tik žuvusiem, 
bet atsiminti ir dabar dar

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

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

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

”Twenty years’ strugfle 
for freedom of Lithuania-* ‘ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

”Leave your tears in Mos- 
kow<“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

žūstančius ir dėl Lietuvos 
laisvės kovojančius ir prie 
tos kovos su nemažėjančiu 
ryžtu patiems prisidėti-

Svečias iš Vokietijos Va
sario 16 gimnazijos direk
torius kun. B. Liubinas kal
bėjo apie jo vadovaujamą 
gimnąziją. kuri yra viena iš 
mūsų kovos dėl Lietuvos 
laisvės priemonių ir žymus 
lietuvybės židinys. Jis į 
JAV atvyko tos gimnazijos 
rūmams trūkstamų lėšų pa
rinkti. Gimnazija veikia 13 
metų. joje mokosi 93 moki
niai. iš jų 52-jų tėvai yra 
vadinami dypukai. 13—re
patriantai ir 28 jau iš pa
vergtosios Lietuvos atvykę. 
Gimnazija turi lygias teises 
su kitomis Vokietijos gim
nazijomis. Ją iki šiol jau 
baigė 55 mokiniai- Jie ne
prapuolė svetimoje aplinko
je. bet įsijungė į lietuvių vi
suomeninį gyvenimą ir jau 
ne vienas jų yra vadovau
jančiose pareigose.

Gimnazijos patalpos buvo 
blogos, tad dabar pristato
mos naujos mokiniams gy
venti. Tam reikalui Vokieti
jos valdžia davė $125.000, 
kitus $75,000 reikia patiem 
susikrapštyti. Kalbėtojas 
dėkojo Bostono lietuviams 
už gimnazijai suteiktą para
mą. Jis paminįėjo. kad J. 
Vembrės vadovaujamas bū
relis yra surinkęs viso labo 
$3,659. o antrasis Lendrai- 
čio vadovaujamas surinko 
irgi nemažesnę sumą. ir tik 
1963 m.—jau $310-

Namų statybai gimnazi
jos direktorius šiandien iš 
Bostono lietuvių jau gavęs 
$800. Jis prašė Gimnazijos 
ir toliau nepamiršti.

Meninę minėjimo dalį at
liko sol. Benediktas Povila- 
vičius, akomponavo komp. 
Jeronimas Kačinskas, ir O- 
nos Ivaškienė paruoštos 
mergaitės: Birutė Adoma
vičiūtė ir Laima Baltušytė 
gražiai padeklamavo po tin
kamai parinktą eilėraštį,

Pietryčių Azijos žemėlapis. Juodomis linijomis išbrai
žytas plotas yra komunistų valdomas, juodi trikampiai 
rodo komunistų susitelkimus Pietų Vietname, juodos 
strėlės kelius, kuriais raudonieji gauna pagalbą iš 
šiaurės Vietnamo ir Laoso. laivų paveikslėliai rodo,
kame plaukioję JAV 7-sis laivynas.

planetose taip pat gyvena
ma protingų būtybių.

GERIAUSIA dovana

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite.

dovana bus

TEISMO DIENA ARTI 
ŽMOGAUS AMŽINIEJI 

NAMAI

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir

Visa tai yra “pasaulio pabai
gos“ arba “paskutini dienų“ 
ženklai. Apaštalas Povilos pasa
kė: ’ T:.ii žinok, kad paskutinė
se dienose ateis pavojingu lai
kų, nes žmonės bus savymeiliai, draugai. Lietuvių kalba to-
gadūs, savigyros... be meilės...į kios knygos dar nebuvo, 
labiau mėgstą gėrius (teatrus, 
kortavimą, girtuokliavimą irt.

kaip Dievą, turį, tiesa, j 
pamaldumo išvaizdą, bet užgin- i

kuriuos sakant 9 tautiniais eitos savaitės konvencijose, i geriausia 
Demokratai gubernatorium 16108 kn’,8°s: 
vėl siūlys dabartini guber-į Stepono Kairio ”Tau, Lie-
natorių Endicott Peabody. i tuva ‘, kaina $6.00. į-ijs^ jo gan4‘- _ •? Tim. 3:1-5.
o respublikonai buvusi gu-j • M;A»i.nnn “I u. Tas p*1* Dievo žodis, kuris
bernatoriųJohnVolpe. J vi-,,uvių luiviji AmeriUoje»

kaina minkštas vršeliais $4, pat paguodos ir vilties. Apašta-

drabužiais pasipuosusios 
mergaitės atliko pritaikytus 
plastinius judesius.

jimui sumaniai va
dovavęs Stasys Griežė-Jur- 
gelevičius perskaitė rezoliu
ciją. kuri bus pasiųsta pre
zidentui ir kt- vadovaujan
tiems JAV politikams.

Jis pažymėjo, kad vajų 
gimnazijos statybai vykdė 
ir jį tęs toliau studentai, e- 
nergingai vadovaujami jau
no visuomenininko Rimvy
do Liutkaus, padėkojo vi
siems minėjimo dalyviams 
ir minėjimą baigė kviesda
mas padvigubinti ryžtą ko
voti dėl Lietuvos laisvės.

cegubernatorius pirmieji —
John Costello, antrieji —E- 
liot Richardson. Į senatorius 
pirmieji—Edvvard Kenne- „ 
dy. antrieji — Hovvard budo « ka,na $5 50 
Whitmore. Kipro Bielinio “Dieno-

Nominaciniuos rinkimuosį *ant » kaina $6.00.

Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

i las Petras sako: “Bet mes lau- 
! kiame pagal jo pažadėjimą nau
jo dangaus ir naujos žemės, ka
siose gyvena teisybė? (2 Petro 
3:16). Kitoj vietoj tas pats a- 
paštalas rašo: “Todėl darykime 
atgailą ir grįžkitės, kad jūsų 
nuodėmės būt išdildytos, kad 
ateitų nuo Viešjiaties veido at
gaivinimo laikai ir kad jis siųs
tų jums apskelbtąjį Jėzų Kris
tų. Dabar jį turi paimti dangus 
iki visų dalykų atnaujinimo, a- 
pie ką yra kalbėjęs Dievas nuo 

_r. > > .■ • • . ' amžių savo šventųjų pranašų
Kiek laiko ir pinigo šutau-, burna? — Ap. Darb. 3:19-21.

------------ pytume, jei mielieji prenu- Apaštalas Povilas, rašydamas
Spaudos ir radijo dar-1 meratoriai nelauktų, kol aPie busimąjį Kristaus karalia-

buotojų konferencijoje Ta-Į juos paragina mokėti, o pa- iŠ, Tki nepadės" visus savo’
boro Parmoję Juozas Stem-j tys, be paraginimo, prieš neprietelius po savo kojomis.

bus

rugsėjo mėnesį gali būti ir 
daugiau kandidatų, bet jau 
be partijų palaiminimo.

KIEK TURIME RADIJO 
VALANDĖLIŲ

kietais $5.00. 

Stepono Kairio ‘Lietuva

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai“, kaina $6.00. 
PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl.. kaina ..................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ĮSTOK 1J?. su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
........................$0.50

Minėjimą baigus, buvo
kukliai pagerbtas kun. L.-------- -- -----__----------- w k.~ „epnn«,uS
Jankus, kuris šiemet šven-pužis pranešė, kad Vakarų prenumeratai pasibaigiant, 'Paskučiausioji pergalė 
čte kunigavimo 25 metų suJ lietuviaT turi 28 .Uiu,tu reikaling, Svirno
KaKų. 1 a pi Oga £>• Ui leze- I rajjjo programas, iš kurių Esame labai dėkingi tiem, ir pasekmės yra puikiai aprasy

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina . . $0.25

Ilgiausių metų.

v , • • • J Y •• X • i IVOlUlilOl VJ Aat XX MV ▼ XvHttrast j, o visi dalyviai sustoję .... . TT ; . __
sukaktuvininkui sugiedojo Brazilijoje. Urugvajuje, Va

tikane. Romoje ir Madride. 
14 programų išlaiko priva-

Kard. Cushing davė $5000

Kun. L. Jankus ir kun. B- 
Liubinas birželio 27 d. atsi
lankė pas kardinolą R. Cu- Į 
shingą. Kun. L. Jankus jam

tūs asmenys. 4 organizacijos 
ir vieną (Amerikos Balsą) 
valstybė.

UŽ KŪDIKI $7,500

Senato komisija tyrinėja 
kūdikių biznį. Pasirodo, kad 
"sumanūs“ žmonės ir su kū-

įteikė po 1 gz- Sibire lietu
vaitės parašytos maldaknv-
gės. kuri vra išleista 10 kai- t“bų milioniniu tiražu. Kard i- d,klals ?adar0 f??J’.1?”’ 
uolas Cushing atsidėkoda- gaudami net po $7,500 is tų. 
mas Vasario 16 gimnazijai kune non Juos lsunytb 
paaukojo 5,000 dolerių. Gal tai kūdikių prekybai

užkirs kelią, jei bus priimąs
Massachusetts kandidatai

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Skelbia: VVilliam Shiir.kus
----------------------------------------- ! 3308 Lincoln Avė. Clevelan 34,

I Ohio.
Paragink savo pažįstamus | Mes turime paskaitų iš šv.

v . i Rašto, siunčiame nemokamai 
Kama (Dievo Karalystės žinios, Tėvas 

Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir 
Protas, Štai Jūsų Karalus, Tie
sa apie pragarai.

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

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

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .

LIETUVA, 
......... $0.10

išsirašyti Keleivį, 

metams $5.

Jieškojimai
Prašo atsiliepti broli An

taną. Adomo sūnų. Ivanaus
kų, gimusi apie 1891 m., ir 
jo vaikus: sunu Antana ir 
dukteris — Monika ir Biru
te, gyvenusias, rodos. New 
Britain. arba kurie ka nors 
apie juos žino pranešti šiuo

pasiūlytas įstatymas, kuris , adJX^vl Kaimas Ramy. 
tokius gyvų žmonių prekybi- bės ė 2-4. Michalina Iva- 
ninkus numato bausti kalė-į nauskaitė-Blužienė.Massachusetts demokra 

tai ir respublikonai jau išsi- jimu iki 5 metų ir pinigine 
rinko savo kandidatus pra- bauda iki $10.000.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir *a.oo iidžiausj ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
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 globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
dclinis rezervais
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir Šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Siais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos 5ki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHITANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W«st 30th Street New York 1. N. Y.

DYKZaI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta., P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- 
z&i, 176 kamsi ...•••.... —.........••••••••.......... $—..00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik..................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
M. Zosčenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina............ .. ............... *............... ..«■ $2.00

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
F REEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaina .. $5.00

'ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .....................   $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnc eilėraščiai. 124 
psi., kaina ................... $1.00

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

r 11, ė s ir straipsniai 
(Kaip avsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

.MATERIAIJSTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
Kaina .........   $0.20

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psL kai- 
kaina ............................ $0.Z5

ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL 
kaina ............................ $0j25

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 pei., kaina ..................$2.00

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai- 
na ..................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antanov, 45 psL 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo, 

ma siusti:
KELEIVIS 

636 Broadway
27.

J r
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Vietines žinios
Dar vienos malonios 

išleistuvės
kauzaitė paskaitė po vieną ( 
ištrauką iš mūsų rašytojui 
kūrinių, o M. Bakšytė dar:

Nuslėpė gerą žinią

Šiomis dienomis Bostono

Dar ligoninėje, bet seimuose 
žada būti

Darbininkų Draugijos 
susirinkimas

E. Manomaitis sveikina 
Kalifornijos

iš

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos narių susirin
kimas bus ši sekmadienj. 
birželio 28 d. 2 vai. popiet

Inž- Eugenijus Manomai
tis su žmona Irena ir sūnumi 
nuo birželio pradžios važi-

Tai Bostono Lituanistinę paskambino pianinu. teismas sunkiai nubaudė ke- Jadvyga Tumavičienė da-
Mokyklą baigusiųjų išleistu- Išleistuvių programai gra- lias pieno bendroves, kurios bar dai‘ guli Brigham ligoni-

žiai vadovavo Tėvų komite-i buvo susitarusios kelti ir pa- nėję. bet SLA. Sandaros ir
to pirm. inž. R. Veitas. I laikyti aukštas pieno kainas. Tėvynės Mylėtojų seimuose

Vėliau išleistuvių dalyviai; Viena firma t, įmoksią Wilkes-Baire, Pa., liepos
buvo pavaišinti mokinių tė* į>uv0 nubausta $100.000 
vėlių paruoštais puikiais

vės. Tokių lietuviškojo jau
nimo atstovų šiemet buvo 10 
(iš jų trys diplomus gaus ru
denį. jei per vasarą dar šiek 
tiek padirbės).

Mokyklą pirmąja baigė skanumynais.
Milda Bakšytė. antrąja —J Kaip minėta, mokyklai 
Danutė Barūnaitė. Kiti bai- —oa:,,-;.,;.-
gusieji — Rima Aukštikal-

Tai buvo gera žinia visuo- 
.' menei, tačiau Bostono laik- 

nei žodžio

pradžioje žada būti-

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Slxht Street

South Boston 
Tek AN 8-6645

Mooesoooeoeeeeceocc

nėjasi po plačiąją Ameriką.
So. Bostono Lietuvių Pilie- Jau pasiekė Kaliforniją, nytė. Liuda Bichnevičiūtė
čiu Dr-ios patalpose Darbo— kuiios Keleivio redakto- Ausi a Kubiliūtė. Judita Sū

riui atsiuntė sveikinimų. Jis batkevičiūtė. Giedrė Vakau- 
”po 12 dienų ke "" *’ ’

tvarkėje daug svarbių klau
simų. todėl visi nariai pra
šomi dalyvauti.

N. Jonuška,

sekretorius

Sergančių netrūksta

Carney ligoninėje po sun
kios operacijos tebeguli Ele
na Žičkienė ir po ne taip 
sunkios—Steponas Kiliulis. 
Abiem linkime greičiau pa
sveikti.

Bostono laikraščių tiražas

Boston Globė paprastom 
dienom leidžia 358.397 egz.. 
sekmadieniais — 522.344
egzempliorius.

Herald Traveler — pa
prastomis dienomis 355.560 
ir sekmadieniais—290,010.

Record American-Adver- 
tiser — paprastomis dieno
mis 433,159, o sekmadie
niais 447.222 egz.

rašo. kad ” 
lionės pasiekėme San Fran
cisco. Kraštas didelis ir Įdo
mus. Įspūdžių daug.‘‘

zaitė. G ryte Kuncaitytė, Al
gis Barūnas ir Algis Anta
navičius.

Baigusieji gavo ne tiktai
Į Bostoną Manomaičiai diplomus, bet ir po gerą

knygą. Pvz. geriausiai bai
gusios Bakšvtė Aisčio ”Po- 
eziją**. o Barūnaitė S. Kai
rio ”Tau, Lietuva“ ir tt. 

Vilniaus Krašto Lietuvių Ta proga baigusius svei- 
Sąjungos skyrius birželio 18 kino ne tik mokyklos direk- 
dieną susirinkime išrinko j torius Antanas Mažiulis, tė- 
savo valdybą šiuos asmenis: vų komiteto pirm- Romas 
Antaną Matjošką (pirm.). Veitas ir tėvų atstovas V. 
Veroniką Kulbokienę (sek-1 Kubilius, bet ir išleistuvėse 
ret.) ir Antaną Andriulioni dalyvavę svečiai — buvę 
(ižd.) mokyklos direktoliai K.

Susirinkime Stasys Grie- Mockus. Ant. Gustaitis. 
žė-Jurgelevičius išsamiai Bendruomenės pirm. St. 
papasakojo apie vilniečių Griežė-Jurgelevičius, poetas 
suvažiavimą Detroite. St. Santvaras, didelis mo-

___________________ kyklos bičiulis inž. J. Mika-
L. Enciklopedija naujose lauskas. skautų veikėja 

patalpose Subatkevičienė.. red- J. Son
da. Visų linkėta būti aktin-

grįš šio mėnesio gale.

Vilniečių valdyba

Lietuvių Enciklopedijos giems lietuvių 
įstaiga persikėlė į naujas pa- nariams, 
talpas: 357 Broadway. So. Baigusiųjų vardu kalbėjo 

M. Bakšytė. Mergaitės pa- 
- ---- -- . ■ ruošė ir meninę programą:

Bostone.

Parduodamas Avone gražus 
Lietuvių parapijos ribose Ranch 
tipo namas, mūro frontinė sie
na. 8 metų. labai gera vieta, 
tarp namo ir dviejų garažų už
dengiąs perėjimas, malonus po
ilsio plotas, visas sklypas yra 
15,000 kv. pėdų, 3 miegamieji, 
valgomasis, baras virtuvėje, a- 
pačioje 8 x 12 ofisas.

Kaina $23,500.
------------ 1964 m. mokestis Avone su-

Staiga mirusio Igno Vilė- mažintas $12 kiekvienam tūks- 
niškio šeima ir brolis Anta- tančiui turto vertės.

raseiuose apiepraėjusiais mokslo metais’ . . . koml)aniiosda..ė
vadovavo A. Mažiulis, pa- la‘-,Kaa tos kompanijos da. e 
skatinėję klasėje dėstė lietu- toklas šunybes Jos parda- 
vių literatūra A- Mažiulis. v,neJ° P,en9 Pakeltomis kai-inėjo pieną pakeltomis
lietuvių kalbų ir istorijų Dz. nomis ir 'aidžios įstaigoms.
Giedraitis, kuris buvo iri . , .
klasės auklėtojas. Lietuvių Vilenukio Kimo, padėka 
literatūros temomis šiai kla
sei yra laikęs paskaitėles ir 
poetas Stasys Santvaras.
Egzaminų komisiją sudarė ras nuoširdžiai dėkoja vi

siems, kurie jims sunkią va
landą vienaip ar kitaip sten
gėsi padėti ir užjausti.

A. Mažiulis. Pr. Kaladienė 
ir O. Girniuvienė. susirgu
sio Dz. Giedraičio vietoje.

Pakėlė mokestį

Jau seniau rašėme, kad 
būtume pasiruošę mokėti di
desnį nekilnojamojo turto 
mokestį, o dabar tai jau fak
tas: majoras pranešė, kad 
šių metų nekilnojamojo tur
to mokesčio teks mokėti po 
$99.80 nuo kiekvieno 1,000

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Išnuomojamas 2 kambarių ir 
virtuvės butas I aukšte, 294 
Bol ton St.. So Bostone. Kreiptis 
į sat įninką II aukšte darbo die
nomis po 6 vai. vak., o sekma- 

j dieniais visą dieną.
(26)

dolerių turto vertės. Pernai, , — 
kaip žinoma, buvo mokėta 
$96. o prieš 10 metų — 
$77.70. Didžiausias mokes
tis buvo 1960 ir 1961 me- 

visuomenėsi tais — $100.60-

C&P ROOFING CO.

Remia Vasario 16 gimnaziją 
ir kongresą

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

KETVIRTIS REALTY,
379 Broadwav, S. Boston, Mass. 

Tel 268-4649

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Foarth SL,

So. Bostoa
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

SAV-ON
Į ROOFING and SIDING

•sttI
CO.|

• 499 W. Broadwav, So. Boston' 
' AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
j Al Stecke F. Pukanasis 
{ Res.: 8 Faxon St. Natick 
{Brockton 586-9272 655-0807

8-2805 }Telefonas: AN
\Dr. Jos. J. Donovan • • . « 
Dr. J. Pasakarnio į

ĮPĖDINIS J
OPTOMETRISTAS •

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

I R. Aukštikalnytė paskaitė 
savo gerai paruoštą rašinį 
apie poetus F. Kiršą. J. Ais- 

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, tj Putiną įr b. Brazdžionį. 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- j. Subatkevičiūtė ir G. Va- 

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au-! 
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška, KREIPKITĖS lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ7NIN- 
G1 AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimai- 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvi’-tadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 1 

VEDĖJAS: JONAS 4IH»MoSI =

Trans-Atlantic Travel Service
So. Bostono Lietuvių 

Pil- Dr-jos valdyba paauko- plytomis, 
jo Vasario 16-sios gimnazi
jai ir Lietuvių Kongresui

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais.

Licenzuoti dažytojai.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

w asningioiie pv

Ę The Apothecary
TJETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 vai. ryto iki 8 vak v„ išskyras šventadieniai ir

■wsene«jo« nrso--^oraooo«»s-

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 2S.OO

SHELHEAD 
MODEL 4)

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis X.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė, įsigydami 
SHELHEAD burnerį. .To 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD burneris —

....... sumažins jūsų kuro sąskaitas,
__ .užtikrins mažiausią šilimos nuostolį.
..garantuos gerų ir tylų veikimą.

FORTUNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204
Priei Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

NAME .............................................
STREET .............................................
CITY............................ TEL...............
We wou.d likę further Information about 
your speciai offer on oil burner installation

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE 

ŠILDYK NAMUS MCSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tek 288-1421 ir GR 9-1806 
Skambinti po 5 vai. vakaro

DOVANOS I LIETUVĄ

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge, Mass-

*w*e*sA
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
TeL SW 8-2868

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir
ir šventadieniais f

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

{Draudžiame nuo polio, viao- 
5 kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
’ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
«Visais insurance reikalais 
t kreiptis:
i BRONIS

ir krautuvė jvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus 
kraštus- praneša, kad pagal
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje, j Boston 27> M
Visi mokesčiai sumokami , Tel AN g_l761 AN g.2483 
vietoje išsiunčiant siunti- « 
nius, kad gavėjui nereikėtų ■
primokėti.

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokes
tį, ir užsakyti daiktai prista
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to, 
priimami maisto siuntiniai- 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang
lų. ukrainiečių ir lietuvių J 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

Įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak.
Cosmos Parcel* Express 

Corp.
327 W. Broadvray

So- Boston, Mass., 02127
Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

, _________  KONTRIM
{ Jastirc of thePcaee—Constablo 
♦ 598 E. Broadvray

FVWWVW
Dažau ir Taisau

t

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer 
Dorchester, Mass. I

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd., Billeriea, Mi 

TEL. MO 3-2948

VIMIIV
ą 
4

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau} 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

♦ Charles J. Kay *
J LIETUVIS *
* » 
į Plombinę—Heating—Gas—Oil »
* License No. 4839 *
* I Gazo šilimą permainyti $265 *
X Telefonas: CO 5-5839 J* 
X > ■
X 12 MT. VERNON STREET t 
J DORCHESTER 25, MASS. j •

A. J. N AMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokio geležies daiktai
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