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Vietname pasirodė Sovietų 
lėktuvai

Komunistų partizanai išsprogdino JAV ambasadų. 
JAV ir P. Vietnamo lėktuvai bombarduoja Š. Vietnamo 
svarbius karinius taikinius. Jie susitiko su sovietų gamy
bos lėktuvais. JAV ambasadorius gen. Taylor sugrįžo į 
Saigonų.

Praeitą savaitę komunistų mus, nes tai. esą. duotų ko- 
partizanai išsprogdino JAV į munistams "garbingesnę“ 
ambasadą Saigone 250 sva- i galimybę sėstis prie derybų 
rų bomba. Žuvo 20 asmenų,' stalo, žinoma, bombardavi- 
sužeista 186. iš jų vietnamie- mų nutraukimo visų pirma 
čių 134. Ambasadorius Tay-, nori patys komunistai, bet 
lor tuo metu buvo išvykęs j' jie vis įeikalauja, kad JAV
Washingtoną.

JAV ir P. Vietnamo lėk
tuvai nepaliauja bombar
duoti svarbius karinius tai
kinius Šiaurės Vietname.
Praeitą sekmadienį jiems 
bombarduojant svarbius til
tus. teko ore pirmą kaitą su
sitikti su sovietų gamybos 
šešiais lėktuvais MIG-15 ir 
MIG-17. Jie nušovė du JAV
giv»~QiigTYiiniiis lėktuvus.

Praeitą savaitgalį komu
nistai gyrėsi viso labo nušo
vę 37 priešo lėktuvus.

Įsidrąsinę partizanai nu
leido nuo bėgių traukinį 10 
mylių nuo Saigono. Jie mė
gino padėti bombą Saigono 
viešbuty, kuns užimtas JAV 
karių, bet tas bandymas bu
vo išaiškintas.

JAV ambasadorius Tay
lor buvo nuvykęs į Washing- 
toną ir čia tarėsi, kaip tobu
lesniais žygiais būtų galima 
vesti kovą su komunistais-
Jis jau sugrįžo į Saigoną, pnr:^nnn nrpr 
bet kalbama, kad ilgai ne-!' aKlSlūrlO pre... 
pasiliksiąs tose pareigose.
Jo vietą greičiausia užims 
Bundy. dabartinis valstybės 
departamento rytų skyriaus yab Khan neseniai lankėsi 
viršininkas

tuoj is Vietnamo pasišalin
tų.

Kol kas JAV vyriausybė 
yra pasiryžusi tęsti ten kovą 
su komunistais ir derėtis dėl 
taikos tik tada, kada komu
nistai paliks ramybėje Pietų 
Vietnamą. Kol komunistai 
tokio noro neturi ar nerodo, 
derybos jokių vaisių negali 
duoti.
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Komunistai vėl trukdo
susisiekti su Berlynu

Vakarų Vokietijos parlamento posėdžiai Bėk lyne. 
Chruščiovo grasinimai seniau. Dabartiniai Rytų Vokietijos 
žygiai parlamento posėdžiams sutrukdytu Sulaikė net Va
karų Berlyno majorų.

1958 m. rudenį Vak. Vo- Sumažėjo bedarbių 
Į kieti jos parlamentas (Bun- 
' destag) buvo sušauktas po- Į skaičius 
sėdžių V. Berlyne. Tuo norė-
ta parodyti, kad Berlynas y- , departamentas pa
ra neatskiriama Vakarų Vo- ^Ibe- kad kovo mcnes|be- 
kietljos dalis. Komunistai dalb"I bebuvo 3 ™1;,70? 
dėl to pakėlė dideli trinks- tūkstančių, tai yra i.V,.. vi- 
m sų dirbančių. Toks maza3

J į bedarbių skaičius bėra bu-
Po mėnesio Chruščiovas vęs 1957 metais. Bet būtų 

davė ultimatumą vakarie- dar geriau, kad visi norintie
čiams pasišalinti iš Berlyno 
per 6 mėnesius, arba jie bū- 

■ šią jėga pašalinti... Bet jie 
ir šiandien tebėra Berlyne. Lįkluve iuv0

Vokiečiai ir vėliau norėjo y 
Bundestagą Berlyne sušauk- ZmOTifų 
ti, bet JAV, Anglija ir Pran- 
zūzija nepatardavo tai da
ryti. jos tokį sutiki
mą davė. Spėjama, kad tuo 
norima išbandyti, ar naujoji
Sovietuos vyriausybė yra GELEŽINKELIAI NORI

SUSIJUNGTI

ji galėtų dirbti-

Moroke sudužo Ispanijos 
be ndrovės lėktuvas, kuriuo 
sklido 53 žmonės, žuvo 50.

taip pat dėl Berlyno užsispy
rusi, kaip kad buvo diktato
rius Chruščiovas-

Sovietų Sąjunga ir Rytų 
Vokietija įspėjo, kad tie V.

; Praeitą savaitę prie JAV ambasados P. Vietnamo sostinėje Saigone buvo išsprogdinta didelė Vokietijos parlamento .posė

Svarbi savaitė 
kongrese

Įstatymas, kuris numato 
1 bil. 300 mil. dolerių fede
ralinės valdžios pagalbos 
mokykloms, šią savaitę bus 
priimtas senate (atstovų rū
mų jis jau priimtas).

Šią savaitę atstovų rumuo- bomba, nuo kurios žuvo keliolika asmenų, ju tarpe viena amerikietė, ir apie 200 sužeista, čia
se bUe- piadėta? svarstyti se ( matome, kaip atsitiktinas praeivis padeda eiti dviem sužeistiesiems, 
nųjų draudimas ligos atveju
ir pensijų padidinimo bilius. _  . . .....— . .. ... -------------------

Daug kas spaudžia JAV 
bent laikinai nutraukti Šiau
rės Vietnamo bombardavi-

Pavergtieji pagerbė
Naujienas

Europos pavergtųjų tautų
rr. .. . , , . . sambūris, kuriame yra atsto-Kinijoje, o dabar vieš. So-! ¥aujama ir u n

šio gale jis žada lankytis ltelku Naujienų redaktoriui 
VVashingtone. Idr- p- Grigaičiui medali ir

tam tikrą raštą už to laik
raščio nuopelnus kovoje dėl 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mo.

Lodge remia JAV 
politiką Vietname

Kalbėdamas Brandeis u- 
niversitete, buvęs JAV am
basadorius Henry Cabot 
Lodge pasakė, kad jei lais
vasis pasaulis laimėjo Grai
kijoje. Filipinuose. Indone
zijoje. tai jis gali laimėti ir 
Vietname-

keliauja
Pakistano prezidentas A-

Gub. Wallace priėmė
negrų delegaciją

Praeitą savaitę Alabamos 
gubernatorius Wallace pri
ėmė negru delegacija ir pa
žadėjo į imtai atsižvelgti į jų 
rašte išdėstytus reikalus.

Gimdymų kontrolė 
ir popiežius

Popiežius pavedė specia
liai komisijai išnagrinėti 
gimdymo kontrolės klausi
mą ir. atsižvelgus į paskuti

> Kietos plieno unijos
1 derybos1

Plieno unija reikalauja 
Į pakeli i atlyginimus apie SI,

JAV geležinkeliams atėjo 
sunkios dienos. Prieš antrąjį 
pasaulini karą geležinke
liais buvo vežama trys ket-

džiai Berlyne gali vesti prie 1 virtadaliai visM PrekiMir ke‘ ūziai Henjne gan vešu prie , jvj Q šiandien tik 43<- 
rimtu tarptautinių nesusi- . “ . .. , , . .•ptautimų 

R. Vokietija prekių ir 20'7 keleivių. To-pratimų. K Vokietija pas.-1 į.---“.- davž 
ryzo nepraleisti atstovų ze- q nuog^
mes keliais. Jie pne rūbe- C t»avvzdžiui Pennsvlva-•žiaiKcnlaikp net V Berlvno 1US' aa'?zaziul rennsyiva ziaus sulaikė net v Beny no bendrovė nuo
majorų, kuris turėjo gi,z i J m 19g3 nuostQ. 
j Hamourgą ir isten | Beily- ,. . ., N
ną skrist1 lėktuvu ?abai York Central — $129 mil. 
lėktuvais skristi teks ir vi-. x Tooel geležinkeliai sten-siems atstovams. Vakane- susifungti kad galėtų
cia. pažadėjo juos ne kan- įumažint<, fidas. Nuf 195? 
niais lėktuvais nuvežti, jei-darbdaviai siūlo tik 26 cen-

tus. Vadinasi, derybos bus kitai^pa/ek- m. jau buvo 21 susijungimas
kietos. Sutartis baigiasi ge-:^ gį sovietai jau ryžtasi lr 11 dartebe,a neisspręsta. 
gūžės 1 d.. Iki to laiko nesu- tnlkd ti korifiorįuje Į Berly- .. Dabai; svarstomas auks- 

ną ir lėktuvais susisiekimą. ^au minėtų geležinkelių 
Jie rengiasi toje oro erdvėje be"d’'0?'.1.iS^Un£T^ 
daryti savo aviacijos kari-

Dabar plieno įmonėse už-j nius pratimus.

suarus, prasidės streikas, 
kuris palies apie pusę milio
no darbininkų.

! darbio vidurkis yra $4.40 
| (su draudimais ir kt.).

•
! Mirė Rubinslein,
Į moterų grąžintoją

Nevv Yorke mirė Helen 
Rubinstein, 94 m. amžiaus, 
kuri iki mirties vadovavo 
jos vardo kosmetikos įmo- 
rėms, išmėtytose net 14-ko- 
je vaisi vbių. Jos turtas siekė 
100 mil. dolerių.

Šen. Robert Kennedy šitaip at
rodė. kai sugrįžo Įkopęs j Ken
nedy kalną.

niųjų mokslinių atradimui^ yorke galimas 
duomenis, pasiūlyti katalikų) &
bažnyčiai savo nuomonę. : spaudos streikas 

Popiežius neseniai pilėme!
tą komisiją ir paragino ją I Laikraščių darbininkų 

Tai Ku Klux Klan vyriausias greičiau darbą baigti. i streiko jau vos ne vos buvo
žvnvs Robert shelton. kuris pre Katalikų bažnyčia iki šiol į išvengta praeitą savaitę, lei- 
zid.nų Johnson, pavadino pra- ga Briežtai Priešinga leisti dėjams pažadėjus padalyti 
... , a • tikintiesiems vartoti bet ko-i nuolaidų. Tačiau savaites

keiktu melagiu de to. a prezi- mechanines priemones gale vėl padėtis pasikeitė, ir. 
dentas. kalbėdamas per 1 «•«'*-, gimdymams kontroliuoti,! atrodo, kad New Yorkas šią 
ziją, kaltino jo organizaciją var p,et gyvenimas rodo, kad ir savaitę gali palikti be laik- 
tojant terorą. geriausi katalikai to neboja.1 rašČių.

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE

TAS BUS BALANDŽIO 25 D SO. BOSTONO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS III AUKŠTO SALĖJE. 

PRADŽIA S VAL. VAKARO.

Wilwnas lankėsi i :
pas de Gaulle

Anglijos ministeris pirm.
Harold Wilson lankėsi pas 
Prancūzijos prezidentą de 
Gaulle, siekdamas geresnio 
susipratimo visais klausi-! 
mais.

Sakoma, kad pasitarimuo-j 
se padaryta didelės pažan
gos. het dėl JAV politikos 
Vietname jie pasiliko prie
šingos nuomonės. De Gaulle 
mano. kad Vietname turi 
būti .sustabdyti karo veiks
mai ii pradėtos derybos, o 
Wilsonas remia JAV pažiū
rą: Š. Vietnamas turi palikti 
ramybėje P. Vietnamą, tada 
bus galimos ir derybos.

Susitarta bendrai gaminti „ re . ...., . • ... '(.eoffrcv Liddiard džiaugiami,karo lėktuvus, pripažinta,
kad reikia vėl tirti galimy-Į ,x»ndono futbo,° ™ngtyn.ę var- 
bes Vokietijai suvienyti. žybose laimėjęs $886,258.

Tai įvykdžius vienai susi
jungusiai bendrovei priklau
sytų 19.631 mylia geležin
keliu.

t
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Manė šaunąs dramblį, o 
nebūta nė žvirblio

ten

Toks "medžiotojas“ pasirodė besąs gana dažnai i 
spaudos puslapiuose pasirodąs J- Jurevičius iš Chicagos. j 
Dirvos kovo 29 d. laidoje išspausdintas jo straipsnis "Di
džiuojasi tautos duobkasiu*, kuriuo jis tikėjosi "nušau
siąs** visus lietuvių socialdemokratus vienu šūviu. Deja. j 
tas "strielčius“ ne tą jo įsivaizduotą dramblį — tuos ne
vidonus socialdemokratus pataikė, bet pats sau i pati 
pilvą.

Savo "medžioklės“ ginklu J. Jurevičius pasirinko 
žinomos bolševikės Eugenijos Tautkaitės (Požėlienėsj 
knygą "Takais ir takeliais į didį kelią“. Tai minėtos bol
ševikės atsiminimai išleisti 1957 m., bet J. Jurevičius ją 
tik dahar tepamatė ir džiaugdamosi pasirinko savo tiks-! 
lui — socialdemokratams pribaigti. '

Keturi komunistu kariai, kurie saugoja tiltą, skiriantį 
Pietų ir šiaurės Vietnamą.

Pagyręs, kad knyga santūriai ir įdomiai parašyta, jis į 
duoda iš jos kelias gana ilgas ištraukas, kurių viena liečia ! 
1919 m. sušaudytą (kartu su žmona) socialdemokratų ’ 
veikėją Feliksą Valiuką, buv. Panevėžio advokatą. Štai 
tos ištraukos svarbesnioji vieta:

Kas kitur rašoma
E. SIMONAITIS APIE 

ST. KAIRI

Šiandien vagia pagal planąKELEIVIO SUKAKČIAI

Keleivio uolus bend ra bar
bu iš Miami L- J. Stasiulis 
atsiuntė sveikinimą su $82 
dovana. Jis rašo:

"Miami lietuviai nuošir
džiai sveikina Keleivį jo 60 
metą sukakties proga ir lin
ki dar ilgus metus keliauti ir 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. 
Kartu pridedu dovaną $82, 
kuriuos sudėjo:

Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas $10;

Leo ir Ona Stasiuliai $6.
Po $5: SLA 44 kuopa, 

Sandaros 52 kuopa, Miami 
Moterų Socialinis Klubas, 
Miami Lietuvių Taryba, Ka
zys ir Jennie Bukaveckai, 
Antanas ir Nellie Aleknos, 
Noreikos, Sally Einoris, P. 
Kraučiukas, P. Rubinskas 
(Arlington, Mass.), Elena 
Tuinilienė (Ashmont, Cana
da), P. Daley (Chicago, 
IIL).

Po $2: Juozas ir Jennie 
Neviai. V. P. Jankus ir Ch. 
Yuomont (Ashmont, Mass.)

ŽMONIŲ ŽEMĖJE BUS 
6 BILIONAI

Technikos pažangos am- New Yorke kas 48 valandos 
žiuje ir piktadariai neatsi-į 
lieka nuo pažangos. Patam
sių ponai šiandien nebesi-
tenkina kumščiu, laužtuvu, 
tamsa, greitomis kojomis ir 
savo nakties verslo neprak-

3 žmogžudystės

Jungtinėse Valstybėse pik
tadariai jau iš seno garsūs 
savo drausmingomis organi
zacijomis, kaip garsioji Ma-

tikuoja. kaip iš pasalų kan- fia. Cosa Nostra. Kriminalo 
dantys šunes pavieniui, bet' Sindikatas ir pan. Tos orga- 
veikia susimetę į rujas kaip nizacijos stengiasi žygiuoti, 
vilkai. i neatsilikdamos nuo laiko

r uronoie vnač klasiškoie ‘ dvasios- technikos pažangos 
, . PJ.’ , J. , ir išradimų. Ypač gerai or-knminalimų romanų salyje . 4 * - ,4 ganizuotos patamsių galy

bės vra New Yorke ir Chica-Anglijoje, šiandien Scotland 
Yardas rimtai kasosi galvą, 
matydamas, kad savo genia
lumu kriminalistas vietomis 
toli pradeda pralenkti Yar- 
do seklių gabumus, nes nusi
kaltimai visą laiką auga, o 
suėmimai tuo pačiu metu 
mažėja. Modernūs piktada
riai savo piktadarybes da
bar planuoja kabinetuose

goję. Bet JAV miestuose ne
atsilieka ir pavieniai bandi
tai.

Banditizmas New Yorko 
gatvėse ir požeminiuose 
traukiniuose yra pasiekęs 
tokio laipsnio, kad naujau
siai visose Brooklyno ir 
Queens miesto dalių katali-

pne rašomųjų stalų, pir-! kų bažnyčiose iš ^kyklų ku. 
miausia nuodugniai ištirda
mi apiplėšiamos įstaigos vie
tą ir visas aplinkybes, pa
skui kiekvieną žingsnį ap-

nigai skaito įspėjimą, kuria
me sakoma:

"Kai vakare turite kur iš
eiti, (ikite gatvėmis susidė-

"Tai tokia buvo mano pir
moji ir nemaloni tarnybinė 
pažintis su prof. Steponu 
Kairiu. Vėliau, kaip ir su ki
tais valstybės nariais, taip il
su prof. Kairiu užsimezgė 
artimas asmeniškas kontak
tas. Su juo dažnai susitikda
vome Valstybės Tarybos rū
muose Jurgio prospekte.

"Mažlietuviai mielai atsi-

"Taip susirinko (Dvinske, Ket red.) nemaža vyks
tančių į Lietuvą ištvermingų komunistų. Jų tarpe buvo j 
Kazys Bangaitis-Dominas, Petras Pajarskis, Baltrus Ma- j
tusevifius. Stasys Eimutį Valiukas ir kt. ii pimrt-, k^'u^os^jūrio nr
,ų , Lietuvą uvyko Valiuku. Te. buvo leba. jaunu, t.k , 4 prfsimena j
pradėjęs gyventi vaikinas (Musų pabr. Kei. red.) Karsta ;gruodžio 16 d. mirusį prof. 
jaunuoliška širdis jį traukė ten. kur šaukė vargstanti Lie- ‘ Steponą Kairį:
tuvos liaudis- Visiems laikams liko mano atminty diena -v--, 
pnes jam iškeliaujant. Buvo liepos menesio pradžia. As j m Rew yorke ligoni-
įdaviau Valiukui mandatą — mažytę plono šilko skiaute- ! nėję pasimirė žymus Lietu- • mena Pr°f- Steponą Kairį, 
lę su antspaudu ir įrašytu jo slaptažodžiu. Stropiai susu- j vos socialdemokratų vado- 
kusi jį dūdele įkišau į papiroso kandiklį ir įdėjau į port-:vas. Lietuvos Nepriklauso- 
cigarą. Valiukas buvo linksmas, juokavo ir visą naktį > mybės Akto signataras ir 
dainavo. Atsisveikino su šypsena lūpose ir iškeliavo kupi
nas vilčių ir atkaklumo. Tačiau eidamas per fronto liniją 
jis pateko į baltųjų lietuvių rankas įr buvo sušaudytas.“

i "Jis buvo Mažosios Lietu-
Neapykantos kupinam J. Jurevičiui pakako tų aršios yos geras draugas ir jos rei- 

komunistės žodžių Lietuvos socialdemokratams apjuodin 
ti dėl to, kad jie savinasi adv. F. Valiuką.

Erdmonas Simonaitis. įžy
mus Mažosios Lietuvos vei-

pirmasis VLIKo pirminin
kas inžinierius Steponas 
Kairvs-Kaminskas.

kaip tauraus žmogaus asme
nybę ir su pagarba lenkia 
galvą prie brangaus draugo 
kapo.“

NAUJI VARDAI 

SOVIETIJOJE

1960 metais žmonių že
mėje skaičius pasiekė 3 bi
lionus. o dabar jau keliais i

skaičiuodami smulkiausiai ję grupėmis. Bažnyčios ap 
strategiškai. Užtat dabar ir eįgas jr šeimų šventes sten- 
vagystės nebe tokios. Rizi- kitės kiek galint atlikti die- 
kas padidėjo, bet ir pelnas, nos šviesos metu, net šešta- 
jei pasiseka, atitinkamai pa- dieniais ir sekmadieniais.“*
didėjo. Piktadariai rizikuo-

r i namu gyventojai jau kuris vybes. Štai keli paskutmijų: , .. 4 J J
metų pavyzdžiai.

Didesnių apartamentinių

Vėliausias Londono ban-

laikas yra sudarę savo pilie
čių apsaugą, kuri pradeda 
veikti vos saulei nusileidus.

J. Jurevičiui, kuris, kaip minėta, nėra tik atsitiktinis 
spaudos bendradarbis, matyti, nė į galvą neatėjo nors tru
putėlį kritiškiau į bolševikės Tautkaitės žodžius pažiūrėti. 
Jis pamiršo (o turėjo žinoti), kas ne taip seniai ir čionykš- 
tėj lietuvių spaudoj apie Valiuko nužudymą buvo rašyta. 
Jeigu jau žmogų bausti mirties bausme ir kartu net visą 
tokį reikšmingą sąjūdį (socialdemokratų) apjuodinti, 
tai reikėjo nors šį tą apie tą asmenį ir iš kitų šaltinių pa
tirti.

Jei J. Jurevičius būtų to norėjęs, jam būtų buvę labai 
lengva įsitikinti, kad Tautkaitės minimas Valiukas (ji net 
vardo nemini) buvo visai kitas, ne adv. Feliksas Valiukas.

Tautkaitės minimas Valiukas buvo "dar labai jaunas, 
tik pradėjęs gyventi vaikinas“, o Feliksas Valiukas jau 
prieš pirmąjį pasaulinį karą buvo baigęs“ universitetą ir 
advokatavo Panevėžyje. Sušaudė jį 1919 m-. vadinasi, ta
da jis tikriausiai turėjo apie 30 metų, buvo vedęs. Tada 
jis dar ir jaunos Tautkaitės akyse jau negalėjo atrodyti 
"labai jaunu vaikinu“.

Jeigu J. Jurevičius būtų norėjęs, jis būtų taip pat 
lengvai sužinojęs, kad Valiukai buvo sušaudyti ne per 
frontą einant. Jie buvo Rokišky, jau šioje fronto pusėje, 
jiems pei* jokį frontą nereikėjo slaptai eiti. Jie iš Rokiškio 
važiavo traukiniu į Kauną su Lietuvos karo komendanto 
leidimu, bet pakely buvo iš traukinio išvaryti ir sušaudyti.

Visa tai šiandien nėra paslaptis, ir spaudoje buvo 
apie tai tiek ir tiek prirašyta, bet J. Jurevičius to lyg ir 
nežinotų. Jis vėl kelia šlykštų reikalą ir, kas šlykčiausia, 
nejausdamas jokios atsakomybės už savo žodžius, visai 
nesirūpina teisybe.

Lauksime, ar jis turės nors tiek padorumo, kad tose 
pačiose skiltyse parašytų suklydęs, nes jo Valiukas nebu
vo tas Valiukas, į kurį taikydamas manė nušausiąs ir vi
sus socialdemokratus.

Šia proga primintina. kad ir tokius raštus, kaip čia 
minimo J. Jurevičiaus, spausdinant reikėtų parodyti di
desnio apdairumo.

kalais labai sielojosi ir rū
pinosi. Po 1945 metų man 
daug kartų teko su juo pasi
matyti. prisiminti praėjusius 
laikus ir kalbėtis dėl Mažo
sios Lietuvos ir jos ateities. 
Pasitarimuose dažnai daly
vaudavo ir A. Puskepalaitis. 
kuris karo metu palaikė ry
šius su prof. Kairiu ir gerai 
žinojo jo veiklą prieš nacis
tinius okupantus.

"Mano pinnoji pažintis 
su prof. Kairiu įvyko 1918 
m. Ji, tiesa, vyko nemalo-Į 
niomis apystovomis. 0 tai 
atsitiko šitaip. 1918 m. rug
piūčio mėn. iš vakarų fron
to buvau atkeltas į Vilnių, 
kur radosi "Pressestėlle Ob- 
ost“- Jos vedėju buvo vyr. 
leitenantas Gallasch, teisi
ninkas iš Dancigo.

"Vieną dieną jis ateina 
pas mane ir sako: "Turime, 
daryti kratą pas Steponą > 
Kairį.“ Tuo laiku buvau a-j 
pie prof. Kairį ir jo veiklą' 
girdėjęs, bet asmeniškai jo į 
nepažinojau. Iš leitenanto 1 
Gallasch sužinojau, kad 
prof. Kairys buvo denunci- 

i anto apskųstas okupacinei 
administracijai.

"Prof. Kairį radome jo 
bute. Sužinojęs, kodėl atvy-j 
kome, jis atrakino rašomą
jį stalą ir mums parodė savo 
laiškus ir bylas. Aš, žinoma, 
nieko "įtartino“ neradlau. 
Leitenantui Gallasch ši kra
ta ir liko be rezultatų.

2000 metais, tai yra vos po 
35 metų jų bus 6 bilionai. ar
ba 6 tūkstančiai milionų...

jiiumu, nau tas nepapras- 
... o ..... ... -- . tas daugėjimas vyksta ne
(L j sovietiniai piliečiai! vjsko pertekusiuose kraštuo- 

seka šių dienų gyvenimą-
Tai Įrodo dar nepaskelbtas 
pensininko dr. Nikander 
Petrovskio iš Kazachstano 
rusiškų vai dų žodynas. Pa
gal "Komsomolskaja Prav
da“, šis žodynas pasirodys 
1966 metais. Jame sužymėta i 
50.000 rusų naudojamų var
dų, tarp kurių esama ir to
kių, kaip Elektra, Energija, 
Industrija ii Traktorina.

Ruoškitės 
„KELEIVIO“ 

banketui 
balandžio 25 d

šimtais milionų daugiau.1 ko apiplėšimas pačioje gy- i Poromis po du vyru dežu-
viausioje miesto dalyje 
Knightsbridge, kur "ponai 
plėšikai“ pro visas duris vi
dun įėjo su prisiderintais 
raktais, kaip į nuosavus na-

modami kas naktį apeina 
savo gyvenamųjų namų blo
ką, tikrindami laiptus, kel
tuvus, tarpsienius ir visus 
kampus, į kuriuos šiaip po

nius, ii čia atsigabentais spe- licija veik niekados nepa-
cialiais deguonio dujų 
švirkštais suvirino seifus, 
kulių sienos buvo 45 centi
metru storumo plieno lietos-

žvelgia, ir valkatos, tai ge
rai žinodami, tokias vietas 
buvo pradėję išnaudoti pra
eiviams iš pasalų užpulti.

se, o pusbadžiaujančiuose. 
visais atžvilgiais atsiliku
siuose. Tuose kraštuose šio
šimtmečio gale bus pustre- . ... ,
čio karto daugiau gyvento- į Kadangi plieno tnpinimo a-į Moterys, kurios turi va
jų. negu ten jų yra šiandien- Pa.ra^as „'2 Pei,sunkys- taĮ karais dirbti arba grįžti iš 

plėšikai jį iš anksto buvo i j sveįjų ar susirinkimų, visuo-
iaiKo uk jauoiu- ^anka atsigabenę ir kui rei- met a gavo artjmųjų vyrų, 
laiKO UK japoiii kia paslst. kaip kokią pa- kaimvnn ar draugi naktin , r.us,Ją. šiaurės tipJhankn dokumentu SDin., P-rtm

Civilizuotais kraštais JT 
sekretorius laiko tik Japoni
ją, Europą Rusiją. Šiaurės banko dokumentų spin 
AmenKą. Vidurinę Amen-' Vė-AmenKą viaunnę Amen-, Kiek lėšikai lairnėjo pi-j ,- % , ~ / %

ką. Australija ir Naująją' X. banKkas niekuomet „e-! “a^iu laiKu susidarė net
Zelandiją. Visi kiti kraštai spėjama

i yra laikomi neišsivysciu- 
1 siais. Gyventojų tuose neiš- 
Į sivysčiusiuose kimštuose per 
ateinančius 40 metų padau- 
gėsią 50%.

Nuo 1920 iki 1960 metų 
pasaulio gyventojų padau 
gėjo 60%. būtent, išsivys
čiusiuose kraštuose 40%. o
neišsivysčiusiuose 70%.«/ '

Vidutiniškai neišsivysčiu
siuose kraštuose gimimų yra 
du kartu daugiau, negu išsi
vysčiusiuose.

Kas aš esu ir kuo galiu ti
kėtis būti. už viską esu dė
kingas savo motinai.

Lincolnas
# *

pavogta buvo nemažiau 
kaip pusantro miliono svarų 
sterlingų...

, , į liečiu motorizuoti patruliai.
a savanoriškai atlieką moterų

namo išvežiojimą automibi- 
liais. kurie yra aprūpinti ra-

, dijo siųstuvais, šviesiais pro- 
Hatton Garden miesto da- žektoriais ir apsiginamai

siais ginklais.
New Yorko valstijoj kiek- 

nos savaitės bėgyje plėšikai vienais metais iš kiekvienų 
apiplėšė 4 brangenybių par-' 100,000 gyventojų 3-6 žmo- 
duotuves, nusinešdami jų nes nužudo, arba kas 48 va- 
345,000 svarų sterlingų ver- landos nužudoma po 3 žmo- 

nes. Kitose valstijose yra 
Visai Anglijos policijai dar blogiau: 24 JAV vaisti

nei Scotland Yardui iki šiol jose nužudoma po daugiau 
1 nepasisekė rasti 1953 metų kaip New Yorke. o Georgi- 
vasaros legendarinio trauki- joje iš 100.000 nužudoma 
nio apiplėšimo tikrųjų kalti- net po 10.3 žmones, 
ninku, nei išplėštųjų milionų. J. Pr.
dolerių.

Mes atstovaujame organi
zuotam terorui. Mes nepri
pažįstame pasigailėjimo.

Deržinskis,
Aktorius Ronald Reagan pa skel-. pįrmarig baisiosios komunis-
bė kandidatuosiąs j Kalifornijos (ų slaptosios policijos 
gubernatoriaus vietą. ! viršininkas

lyje, kuris turi Londono dei
mantų kvartalo vardą, vie-

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis

Keturi suimtieji Ku Klux Klan organizacijos 
dalyvės Violos Liuzzo ( kairėje) nužudymu.

nariai, kaltinami žygio iš Seimos j Montgomery

Reikia priminti, kad Ang
lijoje policija iš gerųjų se
nųjų laikų tebėra visiškai 
neginkluota. Per amžius bu
vo lyg ir savotiškas nerašy
tas susitarimas tarp polici
jos ir piktadarių, kad polici
ja nevartos ir nesinešios 
ginklo, užtat pagauti ar už
klupti piktadariai darys vis
ką, tik "bobby“ nežudys. 
Dabar yra kitaip. Praeitą 
mėnesi Londone, begaudant 
piktadarių gaują, vienas po
licininkas buvo banditų nu
šautas ir du sužeisti, ir jau 
Londono piliečiai pradėjo 
reikalauti, kad jų gynėjams 
policininkams būtų duota 
galimybė patiems apsiginti, 
tai yra — policiją apgink
luoti.

SKAITO KELEIVI NUO 

1905 METŲ

Pranas Šimanskas iš 
Scrantono. Pa., rašo. kad jis 
skaito Keleivį nuo 1905 me
tų.

"Tais metais“, rašo jis, 
"pas mus atėjo senas knygų 
platintojas Juozas Petrikis, 
žemaitis, ir pasiūlė Keleivį 
išsirašyti- Sako, ką tik išėjo, 
pigus, tik $1.50. Tau patiks.

"Aš jau Amerikoje gyve
nau 3 metus, nevieną laik
raštį buvau skaitęs. Paskai
čiau Maikio su tėvu pasikal
bėjimą. patiko ir nuo to lai
ko tebeskaitau.

"Į banketą atvykti toli, 
bet siunčiu $5 už du tikėtu.

"Sveikinu visus žinomus 
ir nežinomus bendradar
bius“.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Pagerbė V. Jankų
Lietuvių Klubas šauniu 

banketu pagerbė daug klu
bui ir aplamai lietuvių visuo
menei nusipelniusi Vincą P. 
Jankų. Klubo pirmininkas 
A. Noreika, be linkėjimų, į- 
teikė jam dar ir kuklią dova
ną.

Moterų Klubo pirminin
kė Nellie Zees. F. Radžius 
ir kiti savo kalbose linkėjo 
Vincui sveikatos ir nepa
vargti dirbti visuomenini 
darbą.

Klubas atsiminė Keleivį
Lietuvių Klubo kovo 14 d- 

susirinkime buvo primintas 
Keleivis ir jo 60 m. sukak
ties proga nutarta jį pasvei
kinti £10 dovana.

SLA 44 kp. banketas
Kovo 14 d. buvo SLA 44 

kuopos gražus banketas. 
Pii m. F. Radžius davė pro
gos tarti žodi Moterų Klubo 
pirm. Nellie Zees. Lietuvių 
Klubo pirm. A. Noreikai, E. 
Virbilienei, dr. J. Siurbiui, 
kuris kalbėjo angliškai. Jo 
kalba buvo trumpa ir ne- 
klaidžiojanti po laukus. To
kios kalbos turėtų būti visų.

Ona Nevickienė—našlių 
karalienė

Moterų Klubo kovo 21 d. i 
bankete buvo renkama naš
lių karalienė. Ja išrinkta Ci
ną Nevickienė. kuri kara
lium pasirinko Praną Moc
kų. Atrodo, kad P. Mockus 
taps nuolatiniu karalium, 
nes našlės vis ji pasirenka-

Banketas buvo gausus, ir 
visi dalyviai buvo geros nuo
taikos.

Bukaveckai išvažiavo
Kazys ir Jennie Bukavec

kai balandžio 2 d. išvažiavo 
iš Miami pasidaryti po pa
saulį. Jie žada pasivažinėti 
ne tik po Europą, bet aplan 
kyti ir Egiptą.

Grįžta į šiaurę
šiauriečiai, pasišildę čia 

žiemą, pradeda grįžti namo. 
Sally Einoris surengė išleis
tuves Pov. Rubinskui ir Ch. 
Juomantui. kurte grįžta, kad 
galėtų suskubti į Keleivio 
60 metų sukakties banketą 
balandžio 25 d.

Šalintini dalykai

Reikia trumpinti kalbas 
parengimuose. Dabar jos y- 
ra ilgos ir niekas jų neklau
so. Jos tik dalyvių nervus 
gadina.

Antras dalykas — ne
mandagu sėdėti klube prie 
baro su kepure.

Vaišės nariams
Lietuvių Piliečių Klubas 

surengė veltui vaišes savo 
nartams.

L. J. Stasiulis

NEVV BRITAIN, CONN.
Atleido 800 darbininkų
Jau buvo rašyta, kad Len- 

der Fraiyk & Clark bendro
vė atleido virš 500 darbinin
kų. o štai kovo 30 d. dar 300 
darbininkų uždarė dirbtuvės 
duris. Tuo būdu daugiau nei 
800 vyrų ir moterų paliko 
be darbo. Tai didelė trage
dija mieste, kuriame ir taip 
jau bedarbių per didelis 
skaičius.

Didelis sujudimas. Darbi
ninkai siunčia telegramas Brightone, Pietų Anglijo- 
prezidentui Johnsonui, kon- je, įvyko tarptautinė darbo Lietuvių III Kongreso Sao 
gresmanams. Per vieną die- unijų konferencija, kurioje Paulo mieste pasakoja, kad 
ną pasiųsta apie 300 telegra- dalyvavo 18 valstybių atsto- * šis kongresą:
i. Prašo ka nors daivti. vai, jų dauguma vyresnieji į gas, kad jan

Kennedy vardo kalnas Kanadoje. 13.903 pėdų aukščio, 
ant kurio pirmą kartą užkopė šen. Robert Kennedy ir 
7 kiti vvrai.

LIETUVIAI KITUR
LIETUVIAI UNIJŲ 
KONFERENCIJOJE

URUGVAJUS 
Kongreso atgarsiai

Grižę iš Pietų Amerikos

mų
buvo sėkmin- 

tme nebuvę sūnų
kad bendrovė neuždarytų unijų veikėjai. ir posūnių.

Iš pabaltiečių konferenei- ■ As.pats n,e.galeJau kong- 
vykęs i U ashingtoną tuo joje dalyvavo estų jūrininkų '«se'ialyvauti. todėl ir Ke-

.................... atstovas' A. Varės ir mfei£ lemo sve.kmn^ •’*
kis J. Vilčinskas. Vengro,; nuvez'! Dr-K;p™lau? D'-. 
lenkų ir ukrainiečių buvo J?s. aAL «umbara-į 
po viena atstovą. gint Jis buvo perskaitytas j

l treciuoju iš ei'es. i
Paskaitas skaitė keli Ox- i

fordo universiteto ir Londo-

dirbtuvės. Majoras buvo nu-

Reti svečiai

rei Karu tarus.
Bet visa rodo, kad bend

rovė dirbtuvės nebeatida- 
įys. Gandai eina. kad ją 
perims General Electric, bet 
jei dabartiniai savininkai 
viską išveš, tai vargu G.E.
ims tuščius pastatus, kokiu no mokyklos profeso- Griždami iš kontrrpsn i
ir ii nati turi " riai, Rytų Europos ir komu- .. GVlz'!ami ,ls kongreso į
n ji pati tun. .j™* «nAvo; n; Montevideo buvo užsukę di-Lender Frarv & Clark nizmo klausimų žinovai. Di- nio naTa t oznraitR ir
bendrovė čia buvo viena iš skusijoje dalyvavo tiek \ a-. Brtzevs
seniausių, ji buvo įkurta tiek Rytų Europos u- - • ’ gys‘
prieš 125 metus. Buvo lai- nijistai. gyvenantieji demo

kratiniuose kraštuose- Jose 
dėmesys sukosi apie skilimą
komunistų bloke — kaip tą km nuo Montevideo) vasa-

Plėšikai krausto bankus vyksmą reikėtų išnaudoti rio 21 d. naktiniame klube 
Rytų Europoje, siekiant broliai Cardozai užmušė lie-

Connecticut . valstybėje įjem? kraštams demokrati- tuvi Miką Gurčiną tik dėl 
plėšikai pernai net 23 kar- n^s santvarkos ir laisvės. t©, kad jis i tuos padaužas
M kovo W ^au'aptlčšė Aplami konferencijoje pažiūrčgs^ Užmu-
k hankm j ‘ P nuotaika buvo draugiška, sėjai suimti o užmuštasis 

nebuvo tuščių iškilmingų palaidotas kapinėse.

kas, kad joje dirbo daugiau 
kaip 3.000 darbininkų.

Užmušė lietuvį
Las Piedras mieste (25.

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy 
saka. 130 psl., kaina . . $1.80

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovan«. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Bo 
rono apysakaitė# vaikams, 69 psl.
ksins ....................................... 11 .M

GINTARĖLĖ. 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

Minėtą dieną buvo api
plėštas ir Chase Avenue 
Branch bankas Waterbury- 
Tai padarė vienas asmuo.
Banke prie laingelių buvo 
8 tarnautojai ir 4 pašaliniai.
Plėšikas, grasindamas revol- Da;.lan,ent0 
vertu, visiems liepė gultis 1 
ant žemės ir, pasigrobęs 
kiek norėjo pinigų, dingo.

Pranas Naunčikas

HARTFORD, CONN. 
Kaip rengiasi minėti

pareiškimų, bet vyravo nuo
širdus noras vieni kitiems 
pagelbėti.

Po konferencijos buvo 
puota, kurioje dalyvavo ir 

atstovas Sir
William Teeling (konserva
torius). su kuriuo J. Vilčins
kas turėjo progos susipažin
ti ir jam paaiškinti, kokią 
žalą padarytų Pabaltijo 
valstybėms, jei Britanija ir 
Sovietų Sąjunga susitartų

Lietuvos pavergimo sukaktį dėl skolų, likusių Pabaltijį
Jau sudarytas komitetas.Į prijungus prie Sovietų Su

kūrio pirm. vra LB apygar- jungos. Toks to atstovo ap- 
dos pirm. dr?P. Vileišis. Bir- švietimas“ buvo naudingas, 
želio 20 d- išnuomota didelė nes Teeling buvo vienas tų. 
Bushell Memorial salė, kur;{-urie spaudė Britanijos vy
tas minėjimas įvyks. Į jį nu- riausybę susitarti su Sovietų
matyta pakviesti buv. vice
prezidentą Nixoną ir kitus 
aukštus pareigūnus. Ten bus lu-
priimtos protesto rezoliuci- Tos derybos yra nutrauk- 
jos. bus ir meninė programa, tos ir ar jos bus atnaujintos 
kuriai atlikti kviečiamas so- ir kada. dabar žinių nėra. 
listas Arnoldas Vokietaitis;
ir vietos mišrus choras, ku- * * *

Sąjunga minėtų skolų reika-

M. Krasinskas

Astronautams James McDavitt 
(viršuje) ir Edward White ne
trukus teks 1 dienas skraidyti 
erdvėje. 62 karius apskristi že
mę.

NEW YORK. N.Y.
j

Socialdemokratų

susirinkimas

Ketvirtadienį, balandžio 
8 d. 7:30 vai. vak. F. Bučo 
salėje (86-16 Jamaica Avė., 
VVoodhaven) bus ALSS 19- 
tosios kuopos narių susirin
kimas, kuriame bus taria
masi su sąjungos suvažiavi
mu ir Keleivio jubiliejum 
susijusiais klausimais.

Visi rai iai kviečiami da
lyvauti.

Pagerbs J. Šlepetį

Balandžio 3 d. Maspetho 
Atsimainymo parapijos sa
lėje bus rengiamas banketas 
Jonui Šlepečiui pagerbti jo 
amžiaus 70 metų iv 45 metų 
visuomeninės veiklos sukak
ties proga.

J. Šlepetys — karininkas, 
teisininkas, ilgus metus Lie
tuvos kariuomenėje ėjęs į- 
vairias pareigas. Iš jos pasi
traukęs, buvo Zarasų, Pane- 
vėžio ii- pirmuoju Vilniaus 
apskrities viršininku, 1941 
m. sudarytos Lietuvos vy
riausybės vidaus reikalų mi
nisteriu.

Atvykęs į JAV. tuoj įsi
jungė į visuomeninę veiklą. 
Be įvairių kitų organizacijų, 

jis buvo nuo pat pradžios 
veiklus Lietuvių Bendiaio- 
menėje. Nuo 1955 m. išren
kamas į JAV LB Tarybą, 
kurį laiką buvo jos pirmi
ninku. Jis yra Pasaulio Lie
tuvių Teisininkų S-gos cent
ro valdybos pirmininkas, j 
Lietuvių Politinių Kalinių 
Dr-jos centro valdyboje, ra- 
movėnų garbės teismo pir
mininkas ir kt-

Gyv ena Nevv Yorke, tebė
ra kupinas energijos.

CLEVELAND. OHIO

Mirė W. Marcinkus
Kovo 14 d. mirė ilgametis! 

Keleivio skaitytojas Wil-{ 
liam Marcinkus, 77 m. amž., i 
palikęs budinčius žmoną 
Veroniką, dvi dukteris ir sū -, 
jautą.

LA'VRENCE, MASS. 
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie mane lankė li
goninėje gulinčią širdžiai 
sunegalavus. Ypač dėkinga 
savo vyrui, kuris mane lankė 
kiekvieną dieną, broliui A. 
Kavaliauskui. L.D. Bulaus-, 
kams. V.E- Kralikauskams,1 
Uršulei Penkauskienei. S. 
Penkauskienei. Kotrynai 
Grandienei. Elenai Lekavi
čiūtei. Povilui Lūžai. N. A- 
panavičiui. P- Paulauskie
nei, A. Lapinskienei, A. Ko- 
dienei. Moterų Piliečių Klu
bui.

Dėkoju visiems ir visoms 
už dovanas, užuojautos laiš
kelius.

Dabar sveikstu namie gy
dytojo priežiūroje.

Uršulė Vareikienė

Iš Balfo veiklos
Balfo 

riams
Centras, savano- 

talkininkams pade-! 
dant, kas mėnesį sugeba at- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
rinkti ir supakuoti per šimtą 
aprangos siuntinių, kurtų vi
sų vertė viršija 4,000 dole-

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50

rių. I Lietuvą ir Sibirą siun- (sulankstomas) ir už $3.50 
čiamos tik naujos medžią-, , - . . .
gos, i kitus kraštus, kur ga- <s,emnls>.
1 • • v • • X •! J , • tĮima, siunčiami tik vartoti 
rūbai.

Nors Balfo Centro sandė
liai turi pakankamai apran
gos. tačiau geros avalynės 
labai trūksta. Punsko lietu
vaitės labai prašo smailų su

AKĖČIOS
Ne dirvai akėti, bet pasi

skaityti bumoristikos laik-
augštom kulnim batukų, kad i ra*ris- Kaina 50 centų. Gali- 
galėtų pasididžiuoti prieš ma gauti Keleivio administ- 
lenkaites; vyrams būtinai racijoje.
reikalingi stiprūs. paprasti 
batai, o jų centre jau nebėra.
Už porą padoresnių nešiotų 
batelių Lenkijoje reikia mo
kėti beveik viso mėnesio už- 
darbi- Vyrai lietuviai, ati-' 
duokite kiek panešiotus žie- j 
minius batus Balfui. o rude
nį nusipirksite naujus.

Ar turi šitas 
knygas?

Balfo direktorių 
suvažiavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žeme. 
lapių, 96 p<?l., kaina .. $0.75

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS Kai. 
...................... $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trayv- 
Kaina ............................ $0.20

Balfo direktorių susirin
kimas šaukiamas balandžio 
24 d. Chieagoje. Jaunimo 
Centro patalpose. Be vietos 
direktorių (kurių Chieagoje GYVULIŲ PUOTAS. 212 psk,
yra 13), į posėdžius iš toliau kaina 75 centai, 
atvyks pirmininkas kun. V. DĖL PINiGŲ> 3 veiksmų dra. 
Martinkus, iždininkas A. Se- ma. L. Tolstojus, 62 psl., kli
nikas įr reikalų vedėjas; n? ............................. $0.35
kun. L. Jankus. 'LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis. 24 psl., kaina *0.26
Palestinos lietuviai atvyko 

į JAV
Panevėžietis kino studijų 

operatorius Aloyzas Čepu-i RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL 
lis su šeima vargais negalais kaina 25 centai.
per Lenkiją pateko į Pales- monologai įr oeklama. 
tiną, bet ten neprigijo. Po CIJOS, 96 psl.. kaina .. $0.2$ 
Balfo Centro ilgų pastangų

dvipm dukrom'MUNASIS SOCIALDEMO. Čepulis su dviem auKrom KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
kovo 26 d. įplaukė į New 35 centai
Yorką. kur jį uoste sutiko 
Balfo pirmininkas kun. V.
Martinkus ir Čepulių šeimą 
pastoviam apsigyvenimui 
nusitrabeno į Providence,;
R.I.

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psi., kaina................ $0.10

riam vadovauja Jurgis Pet- 
kaitis.

Pamaldoms katedroje lai
kyti pakviestas vysk. V. 
Brizgys.

Marina Gorodeckaitė. bai
gusi sociologijos studijas, 
Londono universitete mo- 

į šiasi daktaro laipsniui.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

SIELOS B AL'AI. J. Sirelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psL kai
na ..................................... $0.76

LŠDr FOIt Li 1 “o 
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

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

ANARCHIZMAS 29 psk, kai
na ..................................... $0.16

Iš DC’MINES LŪŠNELĖS. k. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

TAUTOS PRAEITIS

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo “Tautos 
praeitis“ 11 tomo knygą I,
198 psl.. kaina $5.00-

Joje J. Jakštas ražo apie
1863 m. sukilimą Lietuvoje. iKA j j SENOVĖJF ŽMONĖS 
Vilniškis apie lietuvius Vii-; PERSIST a uYDAVO SAU

. .. . D • ŽEMĘ. 28 psl., kair.a .. $0.10niaus krašte, J. Rugis apie
Sibiro lietuvių batalioną:Jį-Ę s I> STRAIPSNIAI 

1918-1919 m. ir kt.
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psk, kaina .. $0.25

r- s- a »' 34x *
DAR GALIMA GAUTI

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

“Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl.. kaina tik $1.20.

Šių metų Keleivio kalen
dorius jau išparduotas.

Tie, kurie dabar už jį at
siunčia pinigus, gaus 1966 
metų kalendorių, kai jis ru
denį išeis.

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 peL. 
xaina ......... .................. $0.24

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija. 29 psk. kai- 
kaina ............................ $0.25

\LKOIIOLIS IR 
kaina ...............

KŪDIKIAI. 
......... $0.25

) A INOS a Pi E LAISVĘ. A. 
Giedraitis. 32 psk, kai
na ..................................... $0.76

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

•’APAR^IO ŽIEDAS ir kitos a 
pysakos. A. Antar.ov. 15 psk. 
kaina 10 centų

• ’žsakymus su pinigais orašo 
ma siusri:

KELEIVIS
636 Rruadvay 

So Booto* 27 M,.
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Iš pavergtos Lietuvos
statė visą eilę veikalų. J is 
dabar dirba radijo ir televi-j

. . • • • zijos pastatymuose. Radijo'žemaites lžO-s.omis girni- k|Jau^OJamį. žinomas kaip 
mo mėtinėmis numatyta V ii- sJ,e|)onas.. gubatva-

kaliuose. A. Radzevičius 
jau išėjęs i pensija galutinai

Žemaitės sukaktis Lietuvoje

(E) Ryšium su rašytojos

numatyta
niuje atidaryti parodą. Dra
mos teatre įvyks minėjimas
ir bus parodyta Žemaitės . . t.|.,dziioą tea,ra 
”Maiti“. Numatyti vakarai. peiej0 ! tele"zlJOS teat'4' 
Kaune, Klaipėdoje ir kituo
se miestuose, kolchozuose, Ten beveik visi balsuoja
įmonėse. Rašytoja būsianti Sovietų Sąjungoje rinki- 
plačiai paminėta vietose, mų skelbiami duomenvs vi- 
kurji gyveno ir kūrė—Kel- suoniet rodo> kad balsuota 
mės, Telšių, Plungės ir Ma
rijampolės rajonuose. Plun
gės rajone, Bukantės kaime, 
bus atidarytas memorialinis 
Žemaitės muziejus-

daugiau kaip 90r<. Kiek gi 
balsavo iš tikrųjų, visada 
pasilieka paslaptis, nes jų 

; vykdytojai prirašo balsų 
■ tiek. kiek iš viršaus numaty- 
' ta. Tai paliudijo ir pirmojo 
I bolševikmečio Lietuvoje 
rinkiniai, kuriuose iš tikrųjų 

. ... . . . ! dalyvavo mažas balsuotojų
(E) Lietuviskasis jauni-, skaičius, bet balsavimo apv- 

mas kasmet siunčiamas i to- Iinki pirrnininkai turėj0 
limųjų Sovietijos snčių sta-: »padaiyti« tiek balsų> kad 
tyba®. Komjaunimo sąjun-.& anksto partijos |
gos Lietuvoje CK ats. orga-| nustatvtas procentas, 
mzatonus A. Nedzveckasi Tokie yra ir kovo 21 d , 
Komj. Tiesoje paskelbė, vykdytų savivaldybių (ra-1 

kad, esą. Lietuvos komjau- jona> miestų, apylinkių ir į 
nimas turįs didžiuotis, nes į gyvenviečių darbo žmonių 
kasmet su komjaunimo ke- deputatų tarybų) rinkimu 

lialapiais jis siunčia savo pa- s duomen vs
siuntinius į svarbiausias ša-. Lie[UV0> viso labo rinkė 
lies statybas . Pagal Nedz-

šitaip atrodo Čilėje greit keiks po žemės drebėjimo. Dėl 
jo plyšo viena aukšta užtvanka, paskandinusi visą arti 
buvusi miestelį.

PASKIRSTĖ LIETUVIŲ
FONDO PELNĄ

Lietuvių Fondo pagrindi
nio kapitalo pelnas (nuo
šimčiai) už 1964 metus viso

pabaigos, — iki išvykimo į Stempužis pasakė padavimą 
JAV. • apie Orfėjų, kūno simboli-

"Karališkoje Aukštumoje ka atskleidė meno jėgą. kū- 
užvirė kūrybinis darbas: rėjo kančią ir jos prasmę: 
muzikas Alfonsas Mikulskis ”Nes tik menas iš gimto- 
komponavo muziką kanklių, stos žemės sulčių, iš gyvos

'ir pučiamųjų orkestrams', žmogaus širdies, prisimini- ♦ On * .
harmonizavo dainas, gi Ba- muose palieka mums didį $o,o00.00. fondo įst. 30 £ti. 
ronaitė ruošė tautinių šokių ------- KK“ v'”’ K7arVa «aelri»+a- PT.R Y&L.
choreografiją. Nuo ryto iki
vakaro pro Karališkosios bės narys.
Aukštumos langus į vyšnių 

S ir obelų sodus veržėsi lietu
viškoji daina. Pavasario so
dų žydėjimo metu gimsta 
meilė, veda pirmos jaunos 
dainininkų poros... Karališ
kąją Aukštumą lanko gene- 
įolai, vyskupai, diplomatai 
ir iš už geležinės uždangos

Čiurlionio ansamblį“,—bai- tvarka paskirta: PLB Kul- 
gė Čiurlionio ansamblio gar- tūros tarybai $1,000.00 kul-

tūrinei premijai; Chicagos
’Nebesupa jau mūsų trem- Skautams Remti Dr-jai $300

Jaunimas darbams j 
Archangelską ir Komi

ties stovyklų sunkumai, ir 
duonos kąsnio nestinga. Bet
ir dainiaus vizija nebežavi instįtutuį $500 mokomosios 
mūsų. nes aplinkų, daug ne- medz,agos reika!ams; ”Tė- 

tikrų sviesu, tviskančių žais- J . . ’
lų. ir menininko daina ne- v-vnes Žvaigždutes Draugo 
bevirnina širdies, nes širdis vaikų skyriui $100 konkur- 
pasidarė tokia maža žemės sų reikalams; Chicagos 

Aukšt. Lituanistinei Mokyk
lai $300 švietimo priemo
nėms įsgyti; Lituanus žur
nalui $400 mūsų iškiliųjų ra

struose, kaip Karlsrahes, išlikimą.“ * sytojų pristatymui; JAV LB
Maizo. Darmstadto, Frank- . ... c. v-bai $1,000 3-čio ir 4-to
furto. Tuebingeno. Hanove-j , ą gi įeikėtų palin eti i skyrjaus vadovėliams išleis-
rio; Pabaltijo ir Goetingeno auksinio amžiaus pirmuo- c v-bai $500
universitetams, Bad gade. sius metus įžengusiems ciui- ’ . .»
no ir kituose tarptautiniuose Riečiams ir jų vadovams? jaunimo vaidinių išleidimui
festivaliuose laimi pirmąsias Pirmiausia, — niekuomet f o0° Jaunimo skaitymų įs- 
vietas. Tuo reikalu Bayreu- nepamiršti rusiškoje okupa- ieidlmui paremti; lietuvis- 
tho simfoninio orkestro di- cijoje kenčiančios tėvynės kai spaudai $400 ir Lietuvių 
rigentas Erich Bohner savo Lietuvos; neleisti savyje už- Rašytojų Draugijai $500 li- 
oficialiame rašte pažymi: gesti meilės lietuvių tautos teratūros premijai. 

Momentais žadą užim- dainai ir siekti tobulybės jos
atlikime. Dėl lėšų stokos visų pra

šiusių paramos nebuvo gali- 
Tikimasi, 

fondo pelno
dainos ir muzikos meno to- skirstymą sprendžiant, bus 
bulybės simbolis — Orfe- galima suteikti paramą ir

stovyklavietės įrengimui; 
Pedagoginiam Lituanistikos

prasiveižę Lietuvos partiza- gėrybių potvynyje. O. ta-
naL ... čiau. menininkas visada sto

čių; lio. io ansamblis, dai- vės gyvenimo avangarde ir 
nuodamas pačiuose žymiau- savo kūrybos išsiskleidimu 
siuose \ akarų V okietijos te- kalbės amžiams apie tautos

išlikimą.“

Jie dainuoja meilę ir laisvę 
gimtajai žemei

ČIURLIONIO SAMBŪRIUI 25 METAI 
ALEKSAS ŠEMETA

(Tęsinys)

"Trumpi vyriausio vado pragiedrėjo, kai į Bad Diez-
I žodžiai, lyg karo lauko įsa- lings atvyko štabo karinin- liaudies instrumentų orkest-; ma patenkinti.

; b“v° V3’bdon’1 kas.su Fa‘>ziau? filmų rezi- nu. Jų dainos ir šokiai reis-l, da mums k kad kad aunantį
’u džiausią skuba. Netrukus nn sipnnm nranesti. kad hirzp. ke žmoniškosios buities ei- 1 • . -1 • •___

davo. kai išsilieja jų dainos 
ir šokiai, akomponuojant J. Stempužio taip gražiai

vecki., per pastaruosius dve: JX^™^'8^’;'vt?4<|bQl>-V0.d2iaUtflaSkuba'NetrukusdU sierium Pran<šti, kad birže- kė žmoniškosios buities gi
inc rnomc i Plėčinin kračm ‘ >ia autobusai čiurliomečius ir lio 15 d. Bad Schachene ar- lų džiaugsmą bei skausmą
JUS metus į nešimų Klasto. Krinkta 44 rainnn ___ - .1,-___ r- •- - _______ j:
Karelijos autonominę res
publiką ir Murmansko sri
ties objektus išvyko 1,500

Išrinkta 44 rajonų. 89 manta iš arklydės vežė mija rengia šventę ir gene- Tai buvo išskirtinas liaudies

jaunuolių iš Lietuvos. Jie. 
tiesia plienines magistrales 
(geležinkelius), stato gy-, 
venvietes, sovehozus, dirba! 
chemijos objektuose.

Dabar statybos darbai vėl 
laukią papildymo. N’umato-

miestų. 8 miestų rajonų. 654 j Lgngęnargeną. Čia didelia- rolas norįs svečiams padary- meno koncertas, iškyląs iki J .Žvaigždžiu ’ Tad ei p tlems» kurie šiuo skirstymu 
apylinkių ir 25 gyvenviečių me vįe<;butyje atgijo inten- ti staigmeną— pristatyti universalinio meno viršūnių. i,;m ‘mprn onkčtvhin ir 
tarybų atstovai, viso labo— SyVU6 darbas,—bet neilgam. Čiurlionio ansamblį. Dėl to už kurį tenka išreikšti pade- , - ’ daininc Oi-foinc ičl 
35.575 atstovai, iš jų 39.9 .svaitės vėl įsakymas per ir buvo ansambliui uždraus- ką maestriškai paruošto an- -

jos negavo.

procento moterys.

Kairiai__
ir kokia jų kokybė

Leinciffe L-m-?--- »--- • nui .

4t» vaiandų ansamblį iš Lan- ta iki minėtos dienos kon- samblio vadovui Alfonsui 
genai geno išgabenti. Kodėl, ceituoti. 1 Mikulskiui“.

auštino graikų dainas ir mu-

(E) Leipcige, R. Vokieti-

zikos meną, taip jūs, čiur- 
lioniečiai, savo lietuvių tau-

.. . . . Užvirė darbas, šventė,' . P—prasi- meno grožybėmis apsi-
1 pontimus motyvus, urie kurjoje dalyvavo Prar.cūzi- dėjus emigracijai, ansamb- šai-vavę, dvidešimtojo am- baru-
vėliau pasitvirtino- Langen- jos< ^jaroko> Anglijos, Ame- Lo veikla žymiai susilpnėjo žiaus tremtyje sukursite le- Dainius Orfėjus savo dal
ai gene buvo įsikūręs armi- rįkos jr net Sovietų Sąjungos Dalis čiurlioniečių 1949 m. gendą apie istorinę ir šių ną ir muziką skyrė mirusios 

žymiausi kaio vadai ir 5,000 kovo-balandžio mėnesiais dienų lietuvių tautos kan- mylimos Eurydikės garbei, 
kariu, buvo viena Įspūdin- emigi avo Australijon, o bir- čią, jos herojišką šimtmečių jūs gi savo pastangas sudė- 
giausių Čiurlionio ansamb- zelio mėn 10 d. iš Bremeno kovą už laisvę ir jos sudėtas kitę rusiškojo imperialisti- 
lio istorijoje! į Nevv f orką išplaukė ir pats aukas. ginant ne tik namus, nio komunizmo kryžiuoja

mo koncerto ansamblis vadovas muzikas Alfonsas bet Europos civilizaciją ir mos lietuviu tautos garbei ’ 
ponia ir 11 &

sl nSl i n i i m a i nnln-vnn Lr 1*1 Lr ViziincVJVIIJ mm vvfn xx uv 1 \ tt^ vai -

ma 1 siaurės sritis pasiųsti - - . . . , —o—
dar 400 "patriotų“ (taip va- į°Je’ buvusloJe mugeje, be jos spaudos skyrius ir karo 
dinami su komjaunimo ke- ; eksP°^atų, buvo paro- korespondentai, kurių tarpe 
lialapiais "savanoriškai“ i dy!‘H Lietuvoje gaminami buvo -r raudonosios armijos 
vyksiu jaunuoliai-specialis- X AtrOd°’
tai). Jie dirbsią Archangel- dn^dė kad'c,ur,lon,eCn’ 
sko srityje ir Komi autono- ^^epanauska*nurodė, kad

kad 
bolševiko

U Stepanauskas nurodė, kad buvima? toje pačioje vieto- 7 ^ ?ano ofTciaHarPran- Mikulskis su 
tais ba dais susidomėję len-' vėje reiškė interesų konflik- tapo o* čiui lioniečių.

. c cto 1 kai. čekai ir suomiai. Drez- 94 Vala ’ euzu I-mosios armijos Khine 4metu Sovietijos šiaurėje sta- , ... . . . tą. 44 vaia
tomi celiuliozės-popieriaus Pa’, vė! lagamin

mmeje respublikoje. Šiuo

ir

armijos
et Dar.ube karo teatro nariu. ’ Amerikos lietuviai laukė 
su pilnomis privilegijomis čiurlioniečių. Clevelandas

24 valandom praėjus, 
įai ir kelionė ma AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS
išeinantį piof. Stepono kaino, Vasario 16 d. Akto signataro,

'Birželio mėn. 23 d. čiur- atsiminimy 'orrą TAU’ l,e*UYA netrukus bus galima gauti
niooiai otirvlrcta i Komu kuris parūpino ciuilionie- knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo igaiiotinius Vėliau vvksią vaikinai bei j‘tu-u“.1,u * , ,, . , , jsamblis sulaukia netikėto yvmeciai atvyksta į Kemp- čiams reikiamas darbo ir bu- t liraiiounius.

Vilniaus. Kau- Ta,ciau, bal(N kokybe smūgio — prancūzu armijos tena, kur miesto teatre duo- tQ „arantijas 0 pat su_i TAU, LIETI v a — 480 psU kietais viršeliais, su autoriaus
nusiskundžiama 10,1 »—j----------  <•««> t-otuMc _ * : . . r ..

tomi celiuliozės-popieriaus 
ir rūdos sodrinimo kombina
tai, nauji miestai ir gyven- 
v

ukusi lietuviškų baldų švie- žais Austrijos vieškeliais 
si spalva — tai esąs "pats nuo miesto atokiau, tarp ža- naudotis karininkams skir- tapo lietuvių išeivių centru.

utį, imup ’oaskmint baldu ^mvbok‘ ?U° -10 3t°a2^' uis viešbučiais ir teise ke- kuriame provizoriaus Stepo-
vietės. Pirmoji "savanorių“, liauti per visas tris okupaci- no Nasvyčio iniciatyva ir
grupė jau išvyko kovo mėn. Jela te ee kad he’ * Ba * ™ nes zonas' keliolikos geraširdžių lietu-
JisUtysiantiSiktivkaromiš-:^^.8^^.^;/,^ne-; čia patogiai įsitaisęs ir ap- oo , _ vių talka veikė komitetas,
ko pramonės kompleksąj b?ldai buv? ”mažu: rūpintas geru maistu an- ”Birželi<
VolJn vvksh vaikinai bei! atr?dimu - .................... samblis sulaukia netikėto homecia! :
merginos iš da keturis koncertus. Čiano. Klaipėdos ir kitų miestų Jau nuo pranesa. kad genero-
bei rajonų tiesti geležinkeli peniah 5°^ P^1 Tle' lo patvarkymu čiurliome- ansamblis įsteigia 
Archangelsko sritvie sa' joejo inz‘ A’ EPsteino čiams draudžiama iki birže- Nepriklausomybes

6 straipsnį. Jis tiesiog pažymi.
kad šių dienų Lietuvoje ga
minami baldai "kol kas ne-

Li etų vos
teikė Šiltą prieglobstį, jiems sPa,vu»tu paveikslu, knygos kaina S6.00. Perkautieji TAU,

Nauji reikalavimai 
muziejams

(E, Pernai priėmus So-|; 
vietų Sąjungos kom. parti
jos nutarimą apie "muziejų ...... ——j—..—
vaidmens sustiprinimą“, dar i karnlzais- ^są, negerai, jog 
labiau išryškinta muziejų
paskirtis: auklėti darbo 
žmones komunistiškai. Lie
tuvoje muziejų vadovai pa-

atvykus į JAV. LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera-
-------------------- atstaty-, ”jr štai Čiurlionio ansamb- tūros Fondo leidinius:
lio 15 dienos išvykti bet kur mo fondą, paskirdamas jam ,.g jau še;io]ika metu Ame. 
koncertuoti. Susikomplika-' savo koncertų pajamas. Lie- rik-. ,

. vusi padėtis už poros dienų pos mėn. 1 d. Ravensburgo ,.pe,. ketvirtj šimtmečio 
patenkina išaugusių gyven- I teatre lyja ansamblio garbe" | ansambHs atliko didžiuli

----- ...................... ------------------------------------------ Voralbergo rožių lietus, o: ku,tūi ini darb? ,Jo kūrybi:
,ePos 24 d pasirasoma su-; niame da,bg sav0 duoklę 

tartis su .JAV kariuomenes savo
atidavė meno sričių darbuo-

raginti ypač šiais metais pa
vaizduoti muziejuose kovą 
su vokiečiais, klasių kovą 
pokario metais ir pan.

Akt Alf. Radzevičius — 

pensininkas
(E) Lietuvoje paminėta 

aktoriaus Alfonso Radzevi
čiaus 60 m. sukaktis- Jis dė

tų pačių modelių baldai pa 
į rodose atrodo vienaip, o

buityje — kitaip. Baldų de
talėse akis rėžia klijų dėmės, 
įstringą stalčiai ir pan.

J. Baltušis teisinasi
(E) Apie dvi savaites per- 

, nai JAV viešėjęs rašytojas 
! J. Baltušis 14-je "Literatū- 
1 ros ir Meno“ n-rių skelbė į- 
i spūdžius ir nekaltą nurodė 

į kai kuriuos teigiamus JAV 
gyvenimo bruožus. Atrodo.
tai nesiderino su oficialiąja 

biutavo 1929 m. Kauno partijos kryptimi, tad sa- 
Valst. teatre, kurį laiką dir- vaitraščio 12 numeryje įspū-

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
K. Bielinio Dienojant ” ” $6 00 ” $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” " $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
siai. knygą Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka

meiikos santyarką, denio— r, - i o • i * - - ...v.,.v v.^.. „„v įam
kratiją. nurodyti, kad JAV fn“mbi?'išwkSte pirmųjų'toja.L si a<imi"istracini dar- ,iejj
esančios "reakcingiausių e- * ?. . J? . bą ir gyvenimą tvarkė eile i - ■ ■ -
lementų rėmėjos“ ir pan. ^astro1^ amerikiečių igu-( gabių „. pasišventusių žmo- $10-<X)’ L y‘ nuolatos ; pasirinkus,ej, visus išvardin-
Netrūko gražių žodžių JAV °ms' ( nių — valdybos pirmininkų tus "up^us le.dimus moka SI9.80 vietoje $26.00, t. y. gauna
"pažangiesiems“ ir tulžies 1945 m. ansamblis išraižo ir valdybos narių. Bet pro nuolaidos &>.2O.
prieš vad. reakcinius lietu- Pietų Vokietiją tarp Baden administracinį aparatą visa- Norintieji gali atskirai įsigytl dailibinko A Varno u . 
vių elementus JAV-se. Badeno ,r Konstancos. Rug-jda veržęsi ansamblio ?stei- Kairio spalvuoto paveiksiO repr()dukdją (83/ -

Baltušis teigė: jis turėjęs sėjo men. ciurhomeciai pa- gejo valia. Pažvelgę į mine- . . J4 t /». n jremi
progos įsitikinti, koki be- sigamma kankles, kurios tą kelią, mes tik galime ste-1
prasmišką. beviltišką ir ne- lapkričio 11 d- suskamba bėtis muziko Alfonso M i-. 
dorą darbą jie vysto, savo Wurzacho teatro scenoje! kulskio kūrybine jėga, jo i 
spaudoj ir radijo laidose Gruodžio 1 d. ansamblis iš, savitai, bet skoningai įrėžta 
kasdien aplodami Tarybų Austrijos peisikelia laikinai liaudies meno pajauta, jo.
Lietuvą, niekindami visus į Reutlingeną ir pagaliau organizacine nuovoka ir be- 
lietuvių tautos laimėjimus Kūčių dieną, t. y. gruodžio galine dvasine ir fizine iš- 
tarybinės santvarkos me- 24 d„ įsikuria Dettingene tverme. -
tais.“ Pažymėjęs, kad toji prie Trach o. vadinamoje — Maestro, koks yra da-j 
veikla Lietuvoje "iššaukia Karališkoje Aukštumoje, bar ansamblis? — paklau-

z-vvi<» 4-ic rii-ivr*/*!S iolzuinriorv) ovoiibo Šiauliuose, Klaipėdoje, džiai baigti, ir ta proga rašy-\ien šypseną“, jis nurodė. Kiekvienam menininkui yra siau.
Viiniuje, vėl Kaune ir nuo tojas prisipažino prie savo kad ji daranti daug žalos A- reikalinga aukštuma jo spar- j —Pilnas sceninės aistros, 

merikos pažangiesiems. nams išsiskėsti. Karališkoji į kolektvvinio meno pajutimo

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis. 1507 So. 5lth Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta. 13508-10 Uoodvvorth Rd., E. Cleveland 12, Ohio. 
J. Novog, 87 Windcrmere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYKIAI ŠIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass.. 02127.1950 m. galutinai liko Vii- “klaidų“. Esą, jis gavęs laiš-

niuje. Per 36 darbo teatre kų, kuriuose buvęs kaltina- Pagaliau J. Baltušis dar Aukštuma Dettingene čiur- bruožas dar viršija, scena
metus A. Radzevičius atli- mas JAV liaupsinimu, per- prisipažino, kad savo įspū- lioniečiams ir buvo toji vie-! dar viešpatauja jų pasaulį
kęs daugelį įsidėmėtinų dėtu gėrėjimusi jų laimėji- džiuose jis nebuvęs vieno- ta. kurioje jie sukūrė lietu- jr skatina juos siekti muzi- a<|resu; k. Bielinis. 29 West 57th St, įoth fl, New York, N. Y
vaidmenų. mais. ! das. daug kur išlindusios jo viškojo meno ir savo garbės kinio tobulumo. 10019."‘••.•i* 1 _ •« • 1 • • *2-. A • J __  _ w ’ *

Visais Literatūros Fondo ieidvklos reikalais kreipiamasi šiuo

savo žodį,
iki 1949 m. gegužės mėnesio vietoje linkėjimų Juozas

Radzevičius Kauno dra- Dabar jam teko trauktis emocijos, nuotaikos ir sub- mitą ir kurioje jie išsilaikė j Baigdamas 
mos teatre 1947-50 m. pa- atgal ir rūsčiu tonu pulti A- jektyvumas. .............. ..

kas.su
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Dievas sutemose
(RECENZIJA IR KRITIKA) 

S. MICHELSONAS
(Tęsinys)

Komunisto Vidiko
”atsivertima*

Komunisto Kazio Vidiko 
gyvenimo pabaiga buvo tik-

rinktas
rium.

Tėvynes'
Tėvynė'

‘ redakto- 
tada ėjo

— Alou. Maik 1 Kodėl tu tum, kad aš pradėčiau auto 
vis pėsčias vaikščioji?

— O kaip reikėtų vaikš
čioti?

New T orke siuvėjų organą kais, Kada pasigerti buvo 
Darbą“, bet, kai pasuko jį ”unaras“- Atsimenu, kaitą 

kapsukmiu keliu ir ėmė tais laikais man teko Brook- 
smeikti dėl karo šios šalies lyne kalbėti, ir buvau pa
valdžią, unijos vadovybė jį kviestas į vienus namus pie-

South Bostone- Čia Vidikasjvei
susipažino su vietos socia
listais ir padarė tokios dva- 

SLA organą. Už tai

pasai-no. i o to dar jis reda
gavo vieną po kito du trum
pai ėjusius kairiųjų laikraš
tukus.

Rodos, 1920 metais

ciu,

Lais-
pradėjus eiti dienraš- 
\ idikas-Tauras buvo

ra tragedija, ir apie tai rei-i sios 
kia pakalbėti truputį pla- 1911 m. SLA „tautiečiai“ I jungė i komunistų veiklą, 
čiau. pašalino jį iš ’ Tėvynės re-! Kaip daugiau išsilavinęs, jis

! tuojau buvo pripažintas vy 
metais iriausiuoju Laisvės“ redak-

daktorių.
Bet tais 

Broklyne

Vidikas buvo gimęs 1885 
metų kovo 3 d. Ariogalos 

f valsčiaus Kunigiškių kaime, 
i Kėdainių apskrity, ūkininkų , cialistų 
Vidikauskų šeimoje. Iki 12 vimas, kur
ar 13 metų vaikas buvo ga
na pamaldus, bet lankyda
mas Raseinių apskrities dvi
metę vidurinę mokyklą jau į cas

pačiais

Ar skaitei 
šias knygas?

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

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

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

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

LIETUVIAIS ESAME MES 
albos. GIMĘ, lietuvių dainynas, 
ašytą i 100 dainų su gaidom dai- 

išpažn tį, kurioje sako: ■ navimui ir pianinui, suda-
“ per keliolika metų sken-Į rė Juozas Žilevičius, kai

na $4.50.

tų. Pasirodė, kad Vidikas 
tuiėjo tenai ”burdą“. Kai 
šeimininkė pašaukė jį prie 
stalo, jis nulipo nuo antrojo 
aukšto jau gerokai išsigėręs, 
ir jo veidas buvo išbertas 
stipriai raudonom spalvom.

pakviestas i jos redakcijos Taip žmonės parausdavo 
narius. Taip jis galutinti įsi- nuo ’munsaino“.

Matyti, kad Vidikas nuo 
to neatprato, bet į senatvę 
pradėjo dar daugiau gerti, 
gavo vėžio ligą ir pradėjo

; įvyko Lietuvių So- toriuin ir dabar jau pradėjo ieskot: kunigo pagali 
Sąjungos suvažia- vaitot i kitokį slapyvardį— Pi ies mirtį jis padarė raš_ . I'hnrlTokion -- i  .Wiiliam Rhodes. Tačiau 

1930 metais, kai Roosevel-
redaktorium. Kai 1916 me- tas pripažino Rusijos komu- girtuokliavime, pagirio
tais atvyko Amerikon Vin- nistų diktatūrą, \ idikas jau mis dirbdamas laikraščiui ir: 
ras Kapsukas, Sąjungos: Pradėjo vartoti ir tikrąją sa-

Vidikas buvo iš-
rinktas jos organo ”Kovos“

pradėjo domėtis moksline! Vykdomasis Komitetas pa- ™ pavardę, nors po.. . _ - - i • ___  _ i roctfjic nocu-ocvnovnliteratūra ir filosofiniais ru
sų leidiniais. Jo gyvenamojo 
buto savininkas buvo laisva- j 
manis. kuris dar labiau nu
teikė jį prieš bažnyčią ir re
ligiją. Tačiau dievobaimin
ga motina norėjo, kad jos 

i Kaziukas būtų kunigas.
I Baigęs Raseinių mokyklą. 

K. Vidikas dar privačiai pa

— Tau, Maiki. vaikščioti 
visai nereikėtų. Turėtum ar- jauna Amerikos pakalenę, 
mobilą įsitaisyti. Juk dabar' — Tą ištvirkimą, tėve,, 
tokia mada. Net pienburniai matau ir as. Mato ir pati A-
švaistosi fordais.

— Bet aš, tėve. neturiu
pinigų.

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

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

dažnai nebeišsipagirioda- 
mas atėjimui į bažnyčią...“ 

(bus daugiau).
savo
ivai-
NM.

pasirašydavo 
nais slapyvardžiais:

' JCK. V.. T. ir kitaip.
V idiką tais laikais aš jau, jjs nebuvo laisvama-

gerai pažinojau. Draugavo- : nis Vįįjau kuKigui prisipa. 
me Bostone, o vėliau dažnai žin , , • rPda-
susitikdavome socialistų su-, g, IanękydavfS
važiavimuose. Būdavo links- ^7n, t,„Ui
mas ir kalbus, tačiau socia
lizmo teorijos nebuvo giliau 
studijavęs: jis buvo, galima

kvietė jį drauge su Vidiku'1 ąstais 
Kovos“ redaguoti.

simokė religingų dalykų ir į sakyti, mados socialistas. Jis 
tiek. kad 1904 metais galėjo! daugiau domėjosi gamtos 
įstoti Į Kauno kunigų semi-, mokslais, negu socialiniais 
nariją, kurioje išbuvo pus- klausimais. Todėl Kapsukas 
trecių metų. Tada galutinai; galėjo lengvai jį palenkti
apsispiendė į kairę ir semi
nariją pametė.

savo pusėn. "Kova“ buvo 
pakreipta į griežtai revoliu-

bažnyčią, todėl jo ”atsiverti- 
mą“ aš rašau kabutėse.

Taip tęsėsi iki 1954 metų. 
Tais metais Vidikas išėjo Į 
pensiją. Ir pradėjo smarkiai 
gerti. Nusilpo protas ir ėmė 
ieškoti ”kelio atgal“.

Kaip rodos, gerti jis pra
dėjo dar prohibicijos lai-

SKABYK STASIO MI-
CHELSONO PARAŠYTI , —
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
S I AIS V IKSAIS $4.00, 
xl11 AIS—$5.00

mobilius vogti?
riu. A? u/norėja? Uu pmo- 1907 m«ais K- Vidikas j
dyt. kaip dabar ištvirkus atvyko Amerikon ir apsisto-1 J,1?Ptn„<įį°, Uodsio

jo Lo\veliyje, Mass., kur po 
keletą mėnesių dirbo maisto 
krautuvėje ir audimo pra
monėje. Sekančiais metaismerika.

a\U,

daro, jeigu mato?
vt > l_r

L<X1 AUUCI I11CA.V 11^7-

nis karas. ”Kova“ pradėjo 
skelbti karą tam karui ir a- 
takuoti dešiniuosius socialis- i tus. kurie stojo už tėvynės

iau nuvyko Valparaiso uni-.£~nl?ia .
' "sociaipatilotaSs

Pravardžiavo juos
ir a VJ.versitetan, kur lankė bend- _ . , T . ,

rųjų mokslų kursą. Gerai Pa£a 1 Kapsuką, Lietuvą tu- 
mokėjo to laiko lietuvių kai- rėj° ^laisvinti pio.etanato— Tai tu, Maiki. atsilikęs! .. ~ Bando daryti, bet ne

nuo Amerikos progreso iei- ką. Kaiba apie tai viso- , . *1 . .T revoliuciia betnuo AmeiiKos pi ogreso jei • -N -• • bą m dvejus metus mokė lie-į revoliucija. uei
gu nežinai, kad armobiliu švietėjai, mokytojai. psi- . , , ,, ,, ,, , i lietinis; karas,
lengvai galima be pinigų įsi
gyti. Juk pilni strytai jų pri
statyti. Tik atsisėsk ir va
žiuok.

— Ar tėvas norėtum, kad 
už vagystę aš patekčiau be- 
langėn?

— Maiki. paimti svetimą
armobilą Amerikoje nesiro- —Mano atsakymas. Mai 
kuoja vagystė. Juk tu skai- ki, via toks: vaikams reikia or?anui 
tai gazietas, tai turėtum ir gero bizūno! O jeigu jaunas 
pats
pagauna
tima kalamaška, tai gazie- ba susimuša su kitais, ir jei 
tos nerašo, kad jis buvo ją gu tėvai neišperia jam kai- 
pavogęs. Nausa ! Parašo gi a- lio, tai bizūnų reikėtų duoti ~ 
žiai, kad tas jaunuolis buvo tėvams- Ir tvirtesni turėtųj
paėmęs armobilą be savi- būt zokonai. L ž išmušimą j žmogus Amerikoje visada 
ninko žinios. Vadinasi, nais tango turėtų būt 15 bizūnų: vra laikomas nekaltu, kol, • • •_ •• inn i * • .........

rietėjai, mokytojai, psi- . , ., ., ,7 . ,
chologai, ir visi prieina prie luvl« ^ibos į1**8 V.alPa: 
išvadų, kad kaitesni vra tė- la,lse'. Universitetas uz tai' 
vai, negu vaikai. Bet kų tu- atlygindavo, duodamas ne- 
retų daryti tėvai, niekas ne
suranda aiškaus atsakymo.

O aš, Maiki, žinau at
sakymą.

— Na. tai pasakyk.

ne įmpena-

mokama
mokslą.

pragyvenimą ir

Kai 1917 metais tapo nu
versta caro valdžia. Kapsu
kas tuoj išvyko Rusijon. O 
kai į Europos karą įsijungė 
ir Amerika, ”Kova“ pradė- 

impe-
rialistų valdžią“. Ėmė spaus
dinti ir platinti lapelius su 
agitacija, kad lietuviai ne-

Kai 1910 metų vasara . . A. ~
Chicagoje įvyko SLA sei- J° ?me,kti sios salies 
mas, nuvyko tenai ir Vidi
kas. Seime buvo renkamas 

Tėvynei“ redakto
rius. Bronius Balutis pasiū- stotu Amerikos armijom Už

tat 1917 metų rudenį val-....................... _ v-o-v-- - lp Vidiku kuri iiN hiivn na ! tat ‘ metų ruueių vai-šių žinoti. Jei policija bloznas pavagia armobilą. ka"s^ uXNFte džios agentaiužklupo”Ko-
luna koki blozną su sve- arba išmuša ka™2?n??\aJ< K PVidii^ buvo j°s štabo areštuoti. Vi-

boi. ne vagis. O jeigu jis dar ir 100 dolerių faino. Taip i teismas neatranda jį kaltu.
—n. not i, modoiin n„laimima i Kartais paaiškėja, kad ir

* - „ , teismo nuteistas žmogus y-
tų būt nemažiau kaip 5 me-j ra nekaltas- Todėl teismai

Į tai džėlos. O jeigu kuris tei-j labai atsargūs ir nesiskubi-
kišti kalėji-

neturi 16 metų, tai nevalia pat ii už medelio nulaužimą 
nei jo vardo pasakyti- Artu Už pavogimą armobilo turė-j teismo nuteistas žmogus y- 
to nežinai? J ’

— žinau, tėve, žinau. .
- Nu. tai ko lauki? Ve.'sėias l,ale,st>i tok! brodiagą 

ant kampo stovi naujas for- 
das _ eik ir paimk. Duosi | 'J.'

na kiekvieną 
man.

— Man, vaike, toks

j dikas. Šukys ir kiti pabėgo. 
'Kova“ buvo uždaryta.

Pabėgusieji pakeitė ir sa
vo pavardes- Šukys tapo Sa
kalausku. Vidikas—V. Tau
ru, kiti kitaip.

V. Tauro slapyvardžiu 
Vidikas kuri laiką redagavo

Buvęs Anglijos karalius, dabar Hindsoro kunigaikštis, 

Londono viešbutyje mojuoja ranka jį sveikinančioms 

moterims. Su juo yra jo žmona. Jam neseniai padarytos 

kelios akies operacijos, todėl jis tebenešioja juodus 

akinius.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
be koros, tai tokį teisėją į 
džėlą. Maiki. jeigu aš turė-

ir mar laida*Juk užstarduoti ?au ^na S-VĮ^’ tai Pada,7'; rėdkas nepatinka. Lietuvoje, -
moki ar ne’ ! ciau tOK? Paredkjb kaiP Lle-| būdavo kitaip. Kai žmonės!

' tuvoje buvo

pa-i

— O kas bus, kai policija 
nutvers?

— Nu. kas čia bus? Ne
bus nieko. Pasakyk, kad ne
turi dar 16 metų. tai ir pa
leis. Gal dar ir aiskrymo už- 
fundys.

— Na, o kodėl tėvas ne
pabandė į svetimą automo
bilį atsisėsti?

— Bet Amerikoje, tėvai, 
demokratinė tvarka. Čia la
bai branginama žmogaus 
laisvė. Jeigu vienas teismas 
nusikaltėlį ir nubaudžia, tai 
kitas paleidžia. Sako. kons
titucija pripažįsta jam lais
vę*— Vot. Maiki. tu čia pa
sakei teisybę. Amerikoj per-

I pagaudavo arklį

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

pavogusį I inamiU—žvirblių, pelių, žiurkių. -Ji turi šunį, jos kiemą
čigoną, užmušdavo be jokių Į kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma

žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš siiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

ceremonijų. Nereikėjo nei 
advokatų, nei svietkų, kad 
vagį apgintų. Ir kam jį gin
ti? Ar kad būtų paleistas ki
tą aikli pavogti? Ir kartą 
sugautas, čigonas daugiau 
kumelių jau nevogdavo. 
Taip. Maiki, turėtų būt ir A- 
merikoj. 0 dabar čia polici-

— Aš. Maiki, bijau. Ma-j^auSp laisvės. Geram žmogui ja sugauna plėšiką, jis pri 
i, aš ne tyneidžeris. tai, iaįSVė reikalinga, ale bėda, gisamdo advokatų, tie pritai, . _ ,____

mane policija šiur uždarytų, ’Ka(j daugiau yra blogų žmo- 
į lakūną, jei pagautų. Užtai njv negU gerų. O vagims ir 
mano amžiaus žmonės ir ne-, sukčiams laisvės negalima 
silokamija ar.t svetimos pra-. p,qpažinti. Jiems vieta džė- 
pertės. Kada tik policija to- joje
kį spicilistą sugauna, tai vis^ — nevisada aišku, tė- jjg v^j eina žmonių rubavo- 
keiiolikametis pusbernis — j ve. kad už vagystę policijos'ti jau aš Maiki, bijau ir 
tyneidžeris. Jiems valia vis- suimtas žmogus teisingai y- ant stryto išeiti.
kas —jiems ir nigeriams. ra kaitinamas. Kartais sun- __ fėvas perdedi. Iš tik- 

. — Ar tėvas tikrai uorė- ku įrodyti. Todėl suimtas nėra taip bloga.

renka svietkų, ir riejasi teis
me. kad jis nekaltas. O jeigu 
ir pasodina jį džėlon. tai už 
mėnesio kito politikieriai ir 
vėl jį paleidžia. Ir paleistas

ŽODYNAI
Keleivi: administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu®*

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 36d 
psl. apie ?o.ot’d žodžių, kai 
na ..................................$4.oi

Anglų-iietuvių kalbos žo
dynas., r. Baravyke, apie 
30.000 žodžių, puslapiai, 
k«ina ...................... $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 

■ naitė ir šlapoberskis, apie
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 27.000 žodžių. 511 p»l., kai

na — $5.00.
Lietuviškai angliškas žo- 

dvna«. Vidaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psi., kaina $7.00.

Dabartinės lietuviu kalbos 
žodynas, .edaga^e prof. J.! 
Balčikonis i»- kt.. yra apie 
la.oOO žodžių, 9*90 psl.. 
kaina ..................... $12.00

saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina 51.80 su persiuntimu 

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E. Broad way

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Ma*».

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-įi eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra-= * »—♦ri- 1_ g__  CL/1ziai insia. Kaina...

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’. 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Micheiso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija. 
500 puslapių, kaina mink
štais vilkeliais $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.

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Masa. 
636 E. Broadway,
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MOTERŲ SKYRIUS

IRENA JOERG

Dainė
Mano Gerasis Drauge,

Ant mano stalo yra Jūsų rožės ir eilė laiškų, kuriuos 
mano akys su skausmu, tačiau nuostabiai džiaugsmingai 
glosto. Savo įgimtu teisininko korektiškumu Jūs prašote 
trumpai paaiškinti mano pasielgimą. Gerai. Aš steng
siuosi išpildyti Jūsų prašymą, neįpuldama į sentimenta
lumą, kurį Jūs visada smerkėte.

Kad aš pasitraukiau iš Jūsų jaukios kanceliarijos, 
tai neturi nieko bendra nei su alga, nei su bendradarbiais. 
Be abejo, tai malonūs ir mieli žmonės: jaunasis advoka- 
tas? mašininkė ir aktų tvarkytoja. Jų tarpe aš jaučiausi 
gana jaukiai, kol pastebėjau Jūsų malonų palinkimą i 
mane... Pradžioje tik nežymiai šypsojausi, kai Jūs daž
nai, išeidamas iš mūsų bendradarbio kambario, užsimiršęs 
įsakinėjote savo tarnautojams: "Tuos ar kitus aktus pa
duokite Dainei “ (Ne sekretorei, bet tiesiog — Dainei). 
Kartais susigriebęs smarkiai parausdavote. kas dar dau
giau vedė mane į sumišimą.

Aš stebėjau Jūsų korektiškumą. Jūsų kristalinio gy
venimo mintis, Jūsų nuoširdžius ideališkus norus padėti 
savo klientams, kai kartu man neliko nuslėptas Jūsų 
gilus prisirišimas prie mano asmens.. Vis dažniau Jūs 
pradėjote teirautis apie mano tėviškę, mano praėjusias 
dienas ir siūlėte man daugelį progų apie tai Jums papa- į 
šakoti. Mano įvairūs išsikalbinėjimai turėjo savo priežas
tį. (Gal tai galima pavadinti netekimu žmonių per pasi
tikėjimą?). Nors ir kaip aš galėčiau nepasitikėti Jūsų aiš- Į 
kiu galvojimu ir jausmais! Gal būt tai buvo nenoras Jus • 
apvilti? Savo tarnautojams Jūs pri^tatėte mane kaip nau-į 
ją sekretorę — panelę Dainę Želvytę, o aš ir nemėginau • 
prisipažinti, kad nesu daugiau “Fraeuiein”. bet ištekėjusi i 
už vieno Jūsų tautiečio, tik kitame mieste.

Leiskite mano nedrąsą bent trumpai paaiškinti. Ma-; 
no Tautos likimas skaudžiai palietė ne tik mano tėviškę,, 
bet ir kiekvieną mūsų pavieniui. Jūs. gal būt, jau pats į 
pastebėjote, kad čia. Vakaruos. į Rytų gyventojus žiūrima j 
su tam tikru skeptiškumu, beveik su neigiamu įsitikinimu, 
kad tenai klestinčios silpnesnės kartos- Ir nieks iki šiol' 
nenori atsakyti, už ką. ypač Pabaltijo tautos, tapo šitaip' 
degraduotos. Ar mūsų kultūros siekimai ir materialiniai į 
darbai nebuvo lygūs kitoms kultūringoms Vakarų tau-į 
toms? Mes gi visi mokyklose mokėmės istorijos ir pažįsta
me senovės riterių plėšikavimus, silpnųjų žudymus ir jų 
nuosavybių niokojimą. Tačiau mes esame apiplėšti XX 
amžiuje! Amžiuje, kuriame pulkai išmintingų ir galingų 
vyrų kasdien skelbia pasauliui žmogaus ir tautų teises, 
kad, atėjus valandai jas ginti, atsakytų bailumu ir vadi
namuoju diplomatiniu tylėjimu. Tai kam mes dar nieki
name ir smerkiame Judą, kai tuo tarpu patys kasdien 
išdavinė jame tautas ir artimuosius? į

Bet Jūs mane prašėte trumpai paaiškinti ir, gal būt, i 
dabar vėl nesuprasite, ką visa tai bendra turi su manim; 
leiskite dar paminėti, kad niekas žmogaus taip giliai ne-' 
riša, kaip kad jo tauta, gimtieji namai — tėviškė. Visa tai 
netekęs žmogus yra iki nuogumo apiplėštas, vis tiek kaip. 
ar užrištom, ar atvirom akim.

Pradžioje dėl įvairiausių priežasčių aš negalėjau 
apsispręsti paliesti Jums taip svarbų klausimą: kodėl? 
Tačiau dabar, skaitant Jūsų laiškus, Jūsų prisipažinimą, 
įsiskverbė mintin nujautimas ir net žinojimas, kad Jūs at
leisite man mano nesugebėjimą atsakyti į Jūsų jausmus.'

Tegul mano praėjusių dienų biuožai palengvina tą 
atsakymą.

Viršuje rasistų nužudyta Viola I.iuzzo su vyru, o apa
čioje ju 4 vaikai

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

lempa (infra red). Namuo-
! se nieko negaliu dirbti, ir 

Siunčiu šį klausimą, neži- mano vyras, atėjęs iš darbo, 
nodama. ar Tamsta teiksiesi dar turi lėkštes ir puodus 
į jį atsakyti. Vyras sako. plauti. Galvojau, kad reikia

Klausimas

Ben. Rutkūn&s

UŽŽELĖ TAKAS

Ne antelė klykia, 
ne raiboji. o! — 
skundžia* mergužėlė 
skausmo nedalioj.

Sunkūs kibirėliai, 
vario naščiai, o! — 
juodos bangos kelias, 
drumsčiasi vanduo.

”K*m lankei, viliojai, 
dobilėli, o! — 
lig trečių gaidelių 
negrįžai namo

Takas į klėtelę 
jau užžėlę, o! — 
graužia rūpestėlis, 
širdžiai neramu...

Ne antelė klykia, 
ne raiboji, o! — 
skundžias mergužėlė 
skausmo nedalioj.

Mano motina buvo gimusi ir užaugusi Švedijoje, bet. 
ištekėdama už mano tėvo. persikėlė į Lietuvą, kur jis tar
navo lietuvių kariuomenėje kavalerijos majoru. Man esant 
dviejų metų, mirė motina. Kadangi tėvas beveik visą 
laiką praleisdavo kareivinėse, mano auklėjimą teko per
leisti auklei, vadinamajai governantei. Mes turėjome ne
mažą ūkį (keliasdešimt kilometrų nuo Kauno miesto). 
Man tai buvo nuostabiai puikūs namai, apsupti senovės 
ąžuolų vainiko. Didžiuliai sodai ir į lygumas dingstančios 
lankos, kuriose visuomet ganėsi mūsų arklių pulkas. Ma
no tėvo vienintelis brolis, dėdė Jonas, tvarkė ir valdė šį 
ūkį, kur savaitės gale tėvas ir aš atvykę iš miesto dažnai 
ištisas valandas jodinėdavom netolimos upės pakrantė
mis. Neretai aš viena jodinėjau ir stebėjau žvejus, arba 
išsitiesusi kur nors pievose svajodavau apie žvaigždes. 
Tėvas labai nemėgo tų mano svajonių ir smerkė visa. kas 
sentimentalu. Bet kuri jauna mergaitė nesvajoja?

TAIP BUVO 1917 METAIS

Dabar, kai Keleivis ar 
ALSS 60 kuopa rengia ban
ketą, tai talkon kviečia vie
tinės Lietuvių Darbininkų 
Draugijos kuopos nares, kad 
jos padėtų vakarienę su
ruošti ir prie stalų patarnau
ti. Jos turi gero patyrimo ir 
niekad neatsisako patalki
ninkauti.

1917 metais Lietuvių Dar
bininkų Draugijos dar nebu
vo. bet buvo Lietuvių Mote
rų Progresyvinio Susivieni

Atsakymas

Jei Tamsta susižeistum 
ant laiptų arba bendruose 
koridoriuose, kuriais naudo
jasi visi nuomininkai ir ku
rie yra namų savininko "ži
nioje“ (under the control oi 
the landlord), tada galima 

būtų kalbėti apie namų sa
vininko "galimą atsakomy
bę“. Net tada būtų klausi
mas, ar Tamstos susižeidi- 
mas buvo pasėka namų savi
ninko "negligence“ ir ar tas 
trūkumas buvo tada. kai bu
tas buvo išnuomotas tiems 
nuomininkams, pas kuriuos 
Tamsta lankeisi. Be to. bū
tų klausimas, ar Tamsta bu
vai tuose namuose kaip sve
čias ("sočiai invitee“) arba 
biznio reikalais ("business 
invitee“). Tačiau Tamsta 
buvai sužeista kaimynės bu
te, kuris yra kaimynės, o r.e 
jos namų savininko žinioje 
(control). Jeigu norėtum ją 
patraukti atsakomybėn, tai 
Tamstai tektų Įrodyti ne tik 
paprastą neatsargumą (ne- 
gligence), bet ypatingą ne
atsargumą (gross negligen- 
ce). kas šiomis aplinkybė
mis būtų neįmanoma įrody
ti. Jei namų savininkas pa

reikalauti pinigų, bent išlai
doms padengti iš kaimynės, 
bet nesinori su ja susipykti; 
greta gyvenant, geriau ge
ruoju gyventi. Jei galima 
būtų reikalauti iš to namų 
savininko, kuris pinigų turi, 

užėjau pas savo kaimynę; man nebūtų jokios sarmatos, 
kavos išgerti. Ji dažnai pas Į Tegul gerai pataiso lubas, 
mane užeina, ir aš pas ją. i o ne taip, kaip jis pataisė, 
kai vaikai išeina į mokyklą. ■ Juk gauna nuomos, kam ne- 
Sėdime jos virtuvėje ir ge- pataiso žmoniškai. Tas tin- 
riame kavą- Staigiai didelis1 ko šmotas galėtų vaiką ne 
gabalas tinko nukrenta nuoi tik užgauti, bet ir užmušti, taisė lubas, negaudamas už 
lubų man stačiai į petį. Bai-! Tegul išmoksta, kaip gyven- ta r>atai?Vma "ekstra“ atlv- 
šiai išsigandau ir pradėjau: ti ant svieto ir kitiems žmo-jo nuoma)> jis 
rėkti. Petis bematant sutino, | nėms nedalyti tokių rizikų L atsakingas tik nuomj_ 

ir pavojaus.
Labai prašau man patarti.

Žmona
Massachusetts.

kad aš be reikalo varginu 
žmones, kad nieko iš to ne
išeis. Mano nuomone, reikia 
paklausti tuos, kas žino. o 
ne pačiam nutarti, kad iš to 
nieko neišeis.

Taigi prieš tris savaites

neš aš turiu "bursitis“, tai 
yra tokia liga, kad petį vi
suomet skauda, kai šalta ar 
drėgna. Kaimynė mane ra
mina, sako, ne jos kaltė, kad 
jos "landlord“ (namų savi- 

j ninkas) taisęs jos lubas, bet, { 
matyti, gerai jų nesutaisė: 
kad jei aš nukentėjau, tai 
galėsiu ieškoti iš namų savi- i ninko atlyginimo, nes jis tu- 

! rįs pinigų ir galėsiąs už vis- 
i ką apmokėti, ir panašiai.

Nuo to atsitikimo aš labai 
nukentėjau: aš esu nervuo- 
ta. petį skauda, einu pas 
daktarą, ir tas man duoda 
injekcijų ir šildo su raudona

1

ninku), o ne Tamstai, ir tai 
tik tuo atveju, jeigu jis buvo 
"grossly negligent“.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieti 
tos socialdemok *atų rašts’ dėl bo* 
ieviku okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina ........................... 25 Cnt

ŽVILGSNIS I PRAEITI. X- tuko i 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai 
b. ........................................ 25.00

IU eS

jimo kuopa, kuri socialistų

ir LSS 60 kp. tos pačios na
rės daugiausia veikia, bet 
pastaruoju laiku santykiai 
gali pablogėti.

"Kuomet LSS 60 kp. nu
tarė rengti vakarienę per 
Kalėdas, buvo apsiėmusios 
draugės Petkūnaitė ir Ja
nuškevičiūtė viską prirengti 
ir gaminti valgius; ir tos na
rės veikė. Bet vienas iš LSS 
narių įnešė kuopon, kad ta 
vakarienė būtų su svaigina
mais gėrimais. Kyla ginčai. 
Mes nurodėm svaiginamųjų 
gėrimu kenksmingumą, ir 
kur tai veda. Bet kai kurie 
vyrai tik juokus iš to taisė.

kuopai visuomet padėdavo Ii* kuopa balsų didžiuma nu 
vakarienes rengti, o už tai tarė su svaiginamaisiais gė- 
ji naudojosi socialistų sve
taine ir gaudavo kitokios jų 
pagalbos. Taip viena kitai 
padėdamos, abi draugijos 
turėjo naudos. Bet ir tais 
laikais neviskas ėjo sklan
džiai. Būdavo gana smarkių 
susikirtimų dėl nuomonių 
skirtumų, štai kokią kores
pondenciją radau, vartyda
ma seną 1917 metų laikraš
tį:

"Kaip LMPS 13 kp-. taip

Kada nekada aš buvojau prie jūros. Baltijos jūra yra 
man puikiausia ir gražiausia jūra iš visų pasaulio vande
nų! Jos kopos turi gryniausią šilko švelnumo smėlį, ku
riame aš dažnai su malonumu ieškodavau gintaro gaba
lėlių. Mano auklėtojai neretai teko skųstis tėvui, kad aš 
esanti labai sunkiai auginamas, beveik neįmanomas pa
daras. Ir geroji moteris, be abejo, labai džiaugėsi, kad 
tasai "padaras“ pagaliau užaugo.

(Bus daugiau).

rimais rengti tą vakariene. 
Todėl draugės Petkūnaitė ir 
Januškevičiūtė atsisakė iš 
tos komisijos, taip pat ir d. 
N. Jonuška atsisakė.“

Man nėra žinoma, kuo vi
sa tai užsibaigė, bet tikrai 
žinau, kad drg. N. Jonuška 
savo nuomonę jau pakeitė 
ir visai nesipriešina, kada 
banketas rengiamas su svai
ginamaisiais gėrimais, nors 
pats dar vis ju negeria.

M. MkheUonienė

JUOKAI
Vyras mėgdavo išgerti- 

Žmona jį nuvedė i filmą, 
skirta kovai prieš alkoholiz
mą. Išėjęs iš kino. vyras sa
ko žmonai:

—Taip. su šituo reikia vieną kartą baigti visiems 
laikams.

—Su degtine, mielasis!—Ne. Su vaikščiojimu į 
|UM.

DIENOJANT. “knyrnešių karaliau-’ 
sūnau- Kipro Bielinio Įdomūs 
minimai, 464 psl., kabia.... $6.00

’908 METAI. Kipro Bielinio atshnl- 
nbnų antroji dalia, 592 puslaoia' 
Kaina ........................................ $6.00

JETUVTU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su raidomis. Ane- 

Hžksl duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti it 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta 
$25 pusi. kaina ..................... f 5.0C

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

MARLBOROUGITS L 
8ELF-TAUGFIT. M

LITHUANIAN 
8ELF-TAUGRT. M. Inkienė. g» 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 144 
asl., kaina ............................ «125

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mr 
«ų rašytojos pirmojo karo met 
Amerikoje uarašyti vaizdeliai s 
rašytojos paveikslu. 128 puslaoia 
kaina ........................................ W C*

TAVO KELIAS I SOCIAI.IZM.- 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 
gociaiizmo aiškin’nmas. Kaina 25

JUOZAS STALINAS, arba k». 
Kaunazo iipoois buvo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cm

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrir. 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gėrėm* 
popieriuje. Kaina ................... $8.66

TIKRA TEISYBE APIE SOVTETL 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 95 psl. 
Kabia .................................... 60

seniausių
TŲ F

laikų iki Lietuvos ne 
ybės galo 1796 metais 

Jonas Karys, daugybė pa 
m popieriusveikalų, 995 psL, garse pop

$10.(K

ALTORIŲ 
talaičio

1E8ELT. V. Puttao-My 
trijose dalys* 

Visos trys dalys įrištos | vien. 
Autorius, pats buvęs kunigas, aj 
rašo. kaip kunigas Vasaris išrita 
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
knygų, kieti viriai, 581 puslapi?

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valec
ko romams iš 1985 metų Suvaiiri- 
jo- ūkinmkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. 7‘irma dalis 380 
psl. Kaina.................................$3.00.

NEMUNO SUNOS. Andriaus Vaini
ko romano antroji daiia. 4Ž6 pus
lapiai. Kaina ............................. 24.00

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašte Retuvic istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais .......................................... $4.00

IETUVA BUDO, Stepono Kaine 
labai vair.dž'ai ir įdomai parašyti 
atsiminima.: kaip Lietuva kėlėsi
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, grašiais kietais vtr- 

Heliais, iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio ?orma‘o. Kaina __ _ $5 80

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOI,
ŠEVIZMAS. Pagal Rautski, nau
jausiomis žiniomis papildyta tos 
Klausimu knygute. Kaina.. 25 Cna

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy- 
Dė žinių lietuvių ir angių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

<64 psl. Kaina ........................ $5.60

UETUVOS SOČIA! DRtsOKRAiV 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
R£S>, S2 psl_ kaina......... 25 Cna

iJETUVIŲ KAI.BOS GRAMATIKA. 
Paraše or. D. Pilki. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-:, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.05

LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, aroa kodėl musuose nė
ra vienybėj., 80 psl., kaina .. $1.09

ŽEMAIČIŲ KEIKSIĄS, P. Aheikio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... <3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k, apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 28 Cnt

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micheisonienė, 250 įvairių lietu, 
visko ir kitų tautų valgių receptu, 
132 puslapiai, kaina............... $1.21

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
pupiera. Kaina ........................ $5.05

si * TTRuo.ru takeliu, k. & 
Kriaučiūno atsiminimai iš IJetn- 

ir Iš Amerikos lietuviu gwe-
178 pal., kaina ........... $2.05

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka Ir kodėl ji dat
seisia. Kairi 25 Ct
SMOK RATINIO SOČIA LI 7 MO
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga Siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 60c.

Užsakymus ir pinigus prašome dusti šiuo adresu: 
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27. Ma

••
9 
••
•a

5~ a
3 • 
— *

T J
)

? i

»

TTRuo.ru


Nr. 14. 1965 m. balandžio 7 Puslapis septinta*

VIETINĖS ŽINIOS
KĄ LDD NUTARĖ

Balandžio 4 d. buvo gau
sus Littuvių Darbininkų Dr-

Amerikiečių spaudos bend
radarbis Edmundas Ketvir- I 
tis, adv. Marija šveikauskie
nė, Antanas Gustaitis ir Lo
la Januškienė negalėjo da
lyvauti.

Panašaus bendro laikraš
tininkų pobūvio Bostone ne

KELEIVIS, SO. BOSTON

PatikimiausiasNepaprasta naujiena
Keleivio bankete veiks 

Tamošaičių audijo studijos 
jos 21 kuopos susirinkimas. 4 radijo stotys, čia bus gali-
Jame pagerbti mirę nariai ma įamžinti savo balsą ar jį ........... t _
Ona Stankienė ir Stasys Pu- išgirsti, įrašius į magnetofo- buvo buvę. 
četa. priimta viena nauja ' ninę juostą, arba įkalbėti į 
narė. 1 juostą laišką, pasikalbėti Į

Keleivio patikėtiniai pa- veltui su betkur JAV gyve- Bilietai j literatūros vakarą

maisto produktas. atrankiausias skubančios šeimininkės 
pagalbininkas yra tikras importuotas

Lenkiškas kumpis
t ienoda jo kokybė ir puikus skonis gaunamas todėl, 
kad šis kumpis gaminamas iš pirmos rūšies mėsos 

specialiai šeriamu lenkišku kiaulių.

prašė kuopą padėti surengti nančiais. 
sukaktuvinį banketą balan
džio 25 d. Nutarta šiame rei
kale padėti, išrinktos banke
to šeimininkės ir šeiminin
kai.

Bilietų į Kultūros Klubo 
rengiamą balandžio 24 d. 
Tarpt. Inst. patalpose litera
tūros vakarą kol kas dar ga-1

Spaudos žmonės pas 
Keleivio redaktorių

Ryšium su Keleivio 60 m. Iima šauti Pas inž- Česlovą 
Be to, nutarta Keleivio 60 sukaktimi Keleivio redakto-, Mickūną, 77 Alban St., Dor- 

metų sukakties proga pa- rius Jackus Sonda balan-: chesier. Tek 825-4842. 
skirti jam $25 dovanų ir džio 3 d. pasikvietė kuklių
balandžio 24 d. Įvykstantį vaišių Bostone gyvenančius R ,
ALSS suvažiavimą pasvei- kitų laikraščių redaktorius/ ran cs a estatas 
kinti su $25 dovana. jų nuolatinius ir, žinoma, sa-1 Ilgos ”Brandos atestato“

Žiroliui pasiūlius, pavesta vo artimuosius bendradar- recenzijos šiame numery ne
valdytai pasirūpinti išdalin- bius. galėjome išspausdinti. Ji i

I

šis skanėstas, narsiu arba šaltas. 
užsitarna>ęs ši geriausios kokybės 
simbolį, parduodamas šiais \ardais: 

ATLANTA 
K R A K U S ir POLO 
nuo 2 iki 12 sv. dėžutės. 

Visuomet reikalaukite tikrojo 
lenkiško importuoto kumpio. 

Nuo 11 iki 13 sv. kumpiai vadinasi 
T A L A.

Dail. Adomo Galdiko 
darbų paroda

Skautų padėka
Baltijos ir Žalgirio tuntų

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

VIENĄ NAUJĄ METINĮ KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ’TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

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

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 

DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS.

Atsiminkšeštadieni, balandžio 24 ;ko'°. • <L su,ltnS.la.Kaziuko į 
ti po kokią nors knygą do- Vaišėse dalyvavo Aidų tilps kitame Keleivio nume- d., 5 vai. po pietų. ALTS-gos ^uge ;u\o raoai .-ekminga.;
vanų. redaktorius dr/Juozas Gir- T- Bostono sk. namuose bus I^.lna b0- PARENGIMŲ KALENDORIUS

Kuopos nariai Vinciūnai nius. Dirvos redakcijos na- Kiek tenka patirti, Bosto- atidaryta dari. Adomo Gal- letLxlU iau"
iš Floridos paprašė parūpin- rys Stasys Santvaras. Nau- no Dramos Sambūrio pasta- diko dailės kūrinių paroda. k ' • -
ti 10 bilietų Keleivio banke- jienų korespondentas Jurgis tytas "Brandos atestatas“! ‘ Adomas Galdikas yra vie- ' y T-'b-r)0^nitet,0J-11^n 
tui. Buvusi narė Z. Petkaus- Jašinskas, Draugo korespon- rengiamasi pakartoti New nas pačių iškiliausių mūsų u/n . lA.t.ab.. —JaU lla 
VionA ič Toi-can diAb,,.-, dailė meno kūrėjų Nepr uioą, ^Kautai n skautes sa-

i Lietuvoje jis buvo Meno

>“ banketą

<3Z

Balandžio 11 Kabi Laretei, 
koncertas, kurį rengia Pa-i 
baltiecių Dr-ja Jordan Hali.

kienė iš New Jersey parašė dentas Povilas Žičkus, lat- Yorke- 
atvažiuosianti į banketą, vių žurnalistas Osvald Ak- 
Sankienė paėmė savo pla- mentinš, L. Enciklopedijos 
čiai giminei 12, o C. Janeliū- bendradarbis Antanas Ma- 
nienė 10 banketo bilietų. Žiulis, Margareta ir Stasys 

Atrodo, kad Keleivio Michelsonai. Pranas Švei-

vo skoningai pagamintais 
įvairiaiusiais rankdarbiais 
viliojo lankytojus.

Užkandę ir apsipirkę, lan
kytojai turėjo progos stebėti

bankete gali pritrūkti vietų, kauskas. Stasys Griežė-Jur- „ų visuotinis metinis susi- Grand. Prix premija. Ame- Spjęguolės ir [ nykštukai“ 
todėl patartina bilietus įsi- gelevičius, Albertas Puske- rinkimas šaukiamas balan- rikoje jo kūriniai du kartus i vaiclin!m^ ku9 suvai(,mo 
gyti iš anksto jo raštinėje, palaitis ir Povilas Brazaitis, džio 10 d. (šeštadienį prieš buvo premijuoti Floridoje. jaunieji skautai-skautes, pa- 

~/ram~st.7vj, ------------------------ -- TTi 'e.bą, 7:30 vai. vak. So.| Nuc 19o2 m. dail. Ad.
dviejų butų namą Harrison. •
Kearny. Ariington (N. Jersey) Į 
apylinkėje. Skambinti Newark i 
telefonu: 484-8353.

mokyklos profesorius. 1937 
m. Tarptautinėje parodoje 
Paiyžiuje jo darbai buvo ap- 

LB Bostono apylinkės na- dovanoti aukso medaliu ir

L. Bendruomenės metinis 
susirinkimas

Balandžio 24 d. Literatū- 
I ros vakaras, dalyvaujant M. 

Katiliškiui, H. Nagiui, St. 
Santvarai, A. Gustaičiui, Z. 
Gaveliui ii dramos sambū
riui, Tarptautinio Instituto 
patalpose.

(ie$ korimai
icska o A ntano rvrujjierio. su 

kuriuo kartu gyvenau Bridge- 
porte. Conn. Jis pats arba apie 
jį žinantieji prašomi rašyti:

Charles Meškėnas,
1W)7 —52 St., Brooklyn. N.Y.

'_____________________ G5)
I ieškomas Chicagoje gyve 

nantis Antanas Daukša. Atsi-! 
liepti šiuo adresu:

Lithuania. Panevėžys.
Kutuzovo gatvė nr. 10.

Daukša Vytautas. Alekso sūnus
GREITA PAGALBA

Nennsimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau-1 
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

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

GRAMERCY SHIPPING Co.
Įsteigta 1945 m. 

Aukščiausios kokybės 
MAISTO, AUDINIŲ ir DOVANŲ

SIUNTINIAI, 
siunčiami be jokio muito. 
Eristatymas garantuotas. 

Siuntėjui persiunčiamas gavėjo 
kvitas

Pilno katalogo prašykite 
angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY SHIPPING Co. 
H? E. 28 St, New York 1«, N.Y. 

Tel. M U 9-0598 
Tel. MU 9-0598 

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

PINIGAI I U.S.S.R. 
PILNA! GARANTUOTA 

i'URI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20,000.00
MŪS FIRMA YRA VIENINTELĖ, 
KURI SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

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

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

74 < Broad Street
Newark, N. J.

t* i * nti n * i» • • vaitienės vadovaujami, pa-Bostono Lietuvių Pi!. Dr-jos Galdikas pastoviai gyvena de(įan[ Gie(||ei KJarosaiĮei 
mažojoje saleje. , New 1 orke. Bostone jo dar- gįs savQ wriniu drabužių

Susirinkimas yra labai paroda j i a i engiama pir- Spa|, jngumu įr "aktorių"* 
svarbus, nes jame bus ren- mą kaitą. Neu Yorko, Lm- SUgeį,ėjįmU pasižymėjęs vai-; 
karna nauja valdyba ir kont- cagos ir Cleyelando lietuvių mugininkams pali
rolės komisija, kurioms teks tarpe jo dailės parodos tu- ažu prisiminimą,
eiti ir Bostono apygardos reto dideli pasisekimą. Rei-
valdybos bei kontrolės ko- ^ia manyti, kad panašiai 
misijos pareigas. dail. Galdikas bus sutiktas

, ir šviesioje Bostono lietuvių 
Todėl maloniai prašome kolonijoje

ko skaitlingiau dalyvauti- , Paroda 'kaip minėtą, ati-
Smulki darbotvarkė bus daroma balandžio 24 d. 5 

pateikta vietoje. vai. po pietų. Sekmadienį,
Valdyba į balandžio 25 d., ją bus gali

ma aplankyti nuo 1 vai. po

.uu'.’tr- V\.Z\lwn3penias
dalis

Balandžio 25 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Keleivio 60 m. 
sukaktuvinis banketas.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio“ administrari- 
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neui-
miriti imSvti iv

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Kazvs Almenas, UPE | 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS I 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 

i lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
d. smuiki- kaina $3*00*

Vytautas Volcrtas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. TI d., romą-

Balandžio 30 
ninko Iz. Vasyliūno koncer

i k.i eLr i vr_ I ra Uoliį r <a, n. ii cvj - j tas nau.
tas tarp tuntų, dalis jo nu-į 
matyta Atlanto rajono sto
vyklavietei pirkti.

Prie mugės pasisekimo 
daug prisidėjo skautų tėvai 
ir rėmėjai. Paminėtinas A. 
Witkus iš Dorchesterio dėl

Gegužės 2 d. Prudencijos 
Bičkienės ir Stasės Daugė
lienės koncertas So. Bostono 
Liet. Pil- Dr-jos salėje.

jo piniginės aukos.
, . , tz j- Be aukų, savo darbu prisi-

Balfo metinis susirinkimas P.ie^ų i i • va.. \ a . as įen gkautų-skaučių
visą savaitę ji bus lankoma 

Šį sekmadienį, balandžio nuo 6 vai. 30 min. ik i 9 vai.
11 d. 3 vai. popiet So. Bosto- 30 min. vak., o sekmadieni, , -vadausKiene,

Į
! nas. 309 psl., kaina $3.25.
i Jurgis Gliaudą. SIKSNO- 

Birželio 20 d. Laisvės SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
Varpo gegužinė Romuvos! juotas romanas iš politinių

♦ ♦

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Šią vasarą liepos 19-tą dieną grupė lietuvių vyksta 

į Vilnių. Lietuvoje išbus dvi savaites. Visa kelionė užtruks 
tris savaites.

Ribotas skaičius vietų užsakytas lėktuvuose, tad jei 
kas norėtų kartu keliauti, turi registruotis iš anksto.

Tuo reikalu kreiptis į —
TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 Tel. AN 8-8764.

Starinskienė, Biknevičienė. 
Dabrilienė. Galinienė. Raz-

I no Lietuvių Pil. Dr-jos - - ' ’ , vadauskiene, Kuncaitiene.
i talpose bu:
narių metinis susirinkimas- uždaryta.

Visi, kam rūpi pagelbėti i . Pafod^ 5370 namuose ren- j 
vargą vargstantiems tautie- S™ *r globoja ALTS-gos *. 
čiams. kviečiami susirinki- Bostono sk. \aidyba, ^ad. 
me dalyvauti. J. Dačio. Rengėjai Bos-

, tono lietuvių visuomenę ma-

ų Pil Dr-jos pa- gegužes 2 d., nuo 11 vai-ry- ' n Tamienė. ščiukie; 
1S Balfo skyriaus to iki 6 vai. vak.. kada ji bus į . . .ne ir Ziaugnene.

Visiems, kurie
parėmė Kaziuko mugę 
iamt skautišką ačiū’.

Bostono Skautų 
Tėvu Komitetas

bet kuo'
ta-

parke Brocktone.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu orsranizaciia gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalini organizacija 
lietuvio tarpe turi daugiausia narių ir »a»oo iidžiausj ka
pitalą. ___ T W
Sąmoningas rtetavis NrarišKO JCT,T® APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauoa geia, go
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalbę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUDDA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo SI 00.00 iki 
110.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA Ilgoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atvejo narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yrs žymesnėse beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITRI ANTAN ALLIANCE OF AMERICA 
807 West 30th Street New York 1. N. Y.

lonia’ kviečia dail. Ad. Gal- Į 
Dorchesterio Moterų Klubo diko parodą gausiai lankyti, į 

susirinkimas o ypačiai prašo nevėluoti į į
Mėnesinis susirinkimas Par°d°s atidai \mą.

bus ši ketvirtadieni, balan- . . .
džio 8 d. 7:30 vai. vak. So. Sandanečių kortų vakaras 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos Sandaros kuopos kortų 
patalpose. Po susirinkimo— vakaras bus balandžio 10 d. j 
ten p at arbatėlė. Visos na- ir balandžio 24 d. Pradžia ‘ 
rėš kviečiamos dalyvauti. 7 vai. vak.

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

Atsiminimai ir mintys. 1-0ji dalis 302 psl.. mikstais 
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
žai, 17b psi., Kama...................................................... . $2.00
Dan Kui tičio Magiškuoju kilimu j 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. Pakarkiio Senasis Prusą teisynas, 31 psl. - .50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina................................................ .-.r.... $1.00» • C- | *
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................  $1.00
M. Zošcenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina .. ............. .............................. . $2.00

Mirė Anglijos karalienės teta 
kunigaikštienė Mary. 67 m. am

žiaus.

emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.60.

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

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

Juozas Kralik&uskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusk, kaina 
52.50.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na -5 1.50.

_______ _ _________________ Juozas Švaistas: ŽIOB-
1 RIAI PLAUKIA, romanas 

KĄ DOVANOTI? Į jg knygnešio kun. M. Sida- 
Jeigu yra reikalas ameri-1 ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,

Kiečiui padovanoti knygą, i kaina $2.50.

Liepos 25 d. Bernice Gai
re Farm sodyboje North 
Easlon Lietuvių Darbininkų
Dr-jos gegužinė.

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

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

f

LENKIJOJE NUBAUDĖ 
SPEKULIANTĄ

(E) Lenkijoje įvykdytas 
mirtie? nuosprendis vasario 
mėn. nuteistam mėsos kom-i 
binato direktoriui St. Waw-[ 
rzecki. Jis buvo kaltinamas 
išeikvojęs valstybės turtą, j 
kurio vertė siekusi apie 150,' 
000 doi. Per daugeli metų 
tai pirmas atvejis, kai dėl 
vad. ūkio nusikaltimų nutei
siama mirties bausme.

tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nės atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyųio, 222 psl., kaina 
$3.95.

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

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania.“ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

“Lithuania land of h©. 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

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

POPULAR LITHUAN1-
) AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardicna* kaina $2.

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

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

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusk, kaina $4.50.

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pual., 
kaina $2.00. __ __ /
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Pabaltiečių koncertas Kas atvyks iš Floridos Padėka

BANKETAS, KOKIO NEBUVO PER 5 METUS!

Tai balandžio 25 d. 5 vai- vakaro 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos UI aukšto salėje

ii
99 KELEI VIO 
BANKETAS

Jo meninę programų atliks:

Bostono Lietuvių Mišrus Choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 

Solistas Benediktas Povilavičius

Aktorius Jurgis Jašinskas, kuris atkalbės linksmą 
Antano Gustaičio feljetoną

Bilietas tik $2.50. Įsigykite jį iš anksto

Paskutinysis šios serijos Tokių bus nevienas, nes Negalėdama visiems at- 
koncertas įvyks balandžio jau turime žinių, kad grįžta sakyti asmeniškais laiške- 
9 d- 8:30 vai. vak. Jordan Vinciūnai, Zabičiai (ne Ga- liais, bent šiuo spausdintu 
Hali patalpose. bičiai, kaip buvo paskelb- žodžiu nuoširdžiausiai dė sienų

Koncerto programą atliko ta>’ Ručinskas, Juomantas kojų mieliesiems bičiuliams, J 
garsi estų pianistė Kabi La- ir nor* būti Ke- kurie mane sunkios ligos;
retei (žinomo švedų filmų leivio bankete. i metu draugiškai prisiminė, j
direktoriaus Ingmar Berg- j guodė šiltais sveikinimais ir j
n au žmona) Net dėdė degino mano linkėjimai, kurie mane ap-

Kabi Laretei savo muziki- Keleivį h"k‘ liS0,ninėįe ?
... . no mano tenvkscias dienas

ef s. u piadejo ^abai Atėjęs įsigyti Keleivio gėlėmis ir kitomis dovanė- 
anksti, vėliau, baigusi V ais- banketo bilietų Petras Ta- lėmis
tybinę Muzikos Konservato- mulevičius iš Dorchesterio Tl-lcl,riją Taline, toliau studijavo prisiminė Keleivį skaitąs JuSU blclullsk^ Jausm^
Švedijoje. Šveicarijoje ir. nuo 1909 metų.
Vokietijoje kartu su kitais| ”Koi neturėjau savo bu- 
muzikos pasaulyje žinomais to~, ka{bėjo jis. ”dėl to daug 
asmenimis, kaip E. hicher, vaig0 turėjau. New Hamp- 

Hnzei-Langenhan ir kitais. <hire gyvendamas pas savo 
Kabi Laretei dabartiniu dėdę. išsirašiau Keleivi sa- 

metu gyvena Švedijoje ir y- vo vardu, bet jį tegaudavau.
ra plačiai žinoma pianistė, tik tada. kai jį atnešdavo • Grušienės iš Brocktono ly- 
kun tuiėjo eilę rečitalių Vo- laiškanešys man esant na- dimas, mus aplankė Stasys 
kieti joje, Švedijoje, Šveica- mie. O jeigu jį paimdavo dė- Rackevičius, kuris iš ^ne
rijoje, Olandijoje, Norvegi- dė, tai į pečių įmesdavo, i zueĮos atvažiavo čia nuolat 
joje. Danijoje. Anglijoje ir Į Niekas skaityti nebekliudė! aPs^yventi.
kitose Europos valstybėse,1 tik tada. kai vedęs pasisam- St. Rackevičius yra diplo 
visur susilaukdama šilto džiau sau butą-“ i gausios publikos priėmimo

, ir labai gero muzikos kriti

kui ie mane stiprino kelyje 
į sveikatą, niekada nepa
miršiu.

Adv- Zuzana Shallnienė

Iš toli atvykęs svečias
Praeitą savaitę. Emilijos

kų vertinimo, 
i Kabi Laretei yra pakvies-

Pirko 4 bilietus
Viktoras Stikliorius 

įsigijo netDorchesterio
KF1 FlVin ADMINISTRACIJOJE AR IŠ PLATINTOJŲ ta i ir Philadel-! Keleivio banketo bilietus.
________________________________ . -, - - - Phi^ s*™ Pirmiems rečiu- iaįminirai Bostone įsikurti.

* liams Amerikoje. Pabaltie-!
čių Draugija, pasinaudoda
ma šia proga, gavo jos suti
kimą dalyvauti mūsų rengia-

Trans--Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsaky-mus, 

iad<da sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine,
390 West BtOADWAh, So. Boston 27. Mas*- lei. AN 8 - 8764 
r'ersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LiETLtĄ 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”x2o” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdedami 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. skaryte^. megsiiniua. ir kt. galimo pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus LSSR 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 ■ i 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
Katalogų.

IŠTAIGA lietuviška. KUEIPKITŪS LIETUVIŠKA!
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU ĮSTAIGA SĄžLMN- 
OiAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIuNčlA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame su iN TURISTO isfaiiujimais 

Siuntiniai pn manu ka**hen nuo y iki 5 vai. vaK.. KeTvirtadieniai? nuo 
vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadier'ais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY
klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt_, 
mūrijimas,

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

naujos grindys.

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

*

$
<?
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REAL ESTATE 
EDMUND L KET VIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
CICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY
379 WEST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127 ,

TeL 268-4649

Ase^MAjoosevoioeicioeuooooao*’,
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. j?ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

*00000000000060000000000

muotas moterų plaukų kir-
pėjas-šukuotojas. ui tuo a-
matu jis ir čia numato vers- į

.. tis. Jis yra šiaulietis. Jo tė-
vas Šiaulių mieste turėjo kir-4 pyklą-

Linkime St. Rackevičiui 
čia sėkmingai įsikurti.

Lietuvišku kryžių paroda _ . . „ . _ _ xLietuvis žygy j Montgomerį
Bostono vvskupijos kata- ,T x . . . , . . ,.

knnoPrtP i Hku centro lange (49 Frank- . teisių lygybes sali
mame koncerte. i pj -e įr Ray ■ ninku žygyje is Šeimos į A-

Reikia pabrėžti, kad labai j mond krautUvių) bus lietu- laf\ar?os sostin? Montgome- 
plačiai yra reklamuojami į viškų kryžių paroda nuo ba- {'*. dalyvavo n- lietuvis Jonas 
jos busimieji koncertai per! landžio į8 d ir tęsis dvi Liutkus iš Nonvoodo, Mass. 
TV, radiją ir amerikiečių vajtes
spaudą. ! pa;;odoje bus prof J Lietuviai tautiniu šokių

Bostone ją girdėsime at- Končiaus., inž. Eugenijaus baliuje
Hirtrlš>_iU-l__ _įiena:;'. VJii. ranrevivF yiJldiiuiuaiuiv

mith. Chopin, Tubin ir Schu-į kryžiai 
mann kūrinius. i

VituI A I V dirbti Onos ivaškienės vadovau

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: AN 8-2805
"Vs

\Dr. Jos- J. Donovan * 
įDr. J. Pašakarnio^
i
: Į P e D I N 1 s
į OPTOMETRISTAS ,
S Valandos: J-

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. > 
Vakarais iš anksto susitarus {• 

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

f

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

jamo sambūrio ir Kenne- 
Tas pastatas yra inž. E. bunkporto gimnazijos tau- 

Bostor.o ir apylinkes lie- Manomaičio suprojektuotas. tinių jokių šokėjai balan- 
tuviai kviečiami nepraleisti jo viduje yra dai. Aleksand- džįo 3 d dalyvavo Bostono 
tokio retai aukšto lygio kon- ros Kašubienės didelė mo- Universiteto Tautinių Šokiu 
cert0- ! zaika. Klubo surengto tarptautinio

Jūsų dalyvavimas duos v- c • liaudies šokių baliaus pro-
daugiau galimybių pakviesti Grižo K. Savickas , gramoje
ir į sekančių metų koncertus Du mėnesius Floridoje šil- ■ ■ ■ — ■
Vis žinomesnes pajėgas. I dęsis įr gerai pailsėjęs Ka- ^nuomojamas .So. Bostone.’

Bilietų dar bus galima į- zys Savickas grįžo į Bos- netoli I. gatvės jūros maudyklių, 
sieyti prie iėjimo. tona. nebrangus butas iš dviejų kam-i

' barių su baldais arba ir be jų.
Yra virtuvinis pečius, sinka. du
šas. elektra. Teirautis:

597 E. 7th St.. 2-ras aukštas.. | 
So. Boston. Mass.
Tel. 268-2814.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
f Atlieku visus paia’synio, remon- 
j to ir projektavimo darbus iš iau- 
j ro ir nauje, gyvenamų namų ir 
Į bizr.io pastatų, pagal Jūsų reika-

I lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vatarn.

J Telefonas AN 8-3630

Gražių velykinių margučių 
galite gauti Silver Cafe, 332 
Broaanay. So. Bostone.

DIDELIS BUTAS 
Dorche teryje. Hamilton St. 

10 nr.. prie Columbia Rd.. ant_ 
ramt aukšte išnuomojamas 7 

j kambarių butas.
Teirautis vietoje I aukšte ar

ba teleionu: TA 5-7351.
(14)

VALYMO DARBAS 
vakarais 

nuo 5 vai iki vidurnakčio
vyram ir moterim 
ALLIED SERVICE CO. 
Prudential Tower, 16 fl. 
8G0 Boylston St., Boston.

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ“

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
daliu ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DeMESJ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

LAISVĖS VARPAS
naujosios angluos lietuviu 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA;

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IS WKOX, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

Patvarumas 

Shell degimo galva

Švarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

Visos tos žymės rodo, kad ”pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
bumeriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, JRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 
DORCHESTER, MASS. 02124

R The Apothecary
~LIETUVI SKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Tekfonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius ir seka.

Ketvirtis & C o.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedu* papuošalui

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RADIJO PROGRAMA I
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
iocikių ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

; ną. Perduodama: Vėliausių 
; pasaulinių žinių santrauka 
Į' r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

yra vienintelė oficiali įstai- • ! 
ga Worce»tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau- 

: jama greitai ir sąžiningai, 
į Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

A psidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

: BRONIS KONTRIM J
! Jastice thePeaee—Constable
• 598 E. Broadvray
! So. Boston 27, Mass.
{Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2483» 
! t

S Dažau ir Taisau.
X Namus iš lauko ir viduje. 
J Lipdau popierius ir taisau 
► viską, ką pataisyti reikia.

i
t

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

X Tel. CO 5-5854

TeL AV 2-4026 j

Dr. John Repshis j
LIETUVIS GYDYTOJAS j

Vaiandos: 2—4 ir S -8 J 
Fekmaoieniais ir rventadianiala » 

pagal susitarimą ’
495 Columbia Road > 

Arti Upham’s Corner
Dorchester. Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvia Gydvtoįas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Kd.„ Billerica. Maaa. 

TEL. MO .4-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

••-6

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADMAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

»




