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Sveikina
gubernatorius John A. Volpe

Lietuvių savaitraščiui „Keleivis“

Aš noriu pareikšti savo nuoširdžiausius sveikinimus 
ir Commonwealth linkėjimus lietuvių savaitraščio „Kelei
vio“ šešiasdešimtųjų metinių proga.

Man malonu patirti tą faktą, kuris rodo „Keleivio“ 
ilgo žurnalistinio darbo atsiekimus. Neabejotina, šitas pa
žymėtinas visuomenės informavimo darbas nusipelno 
pripažinimo dėl savo vaidmens lietuvių-amerikiečių san
tykiavimo vystymuisi

Esu j* i tikinęs, kad ateities metai šitam seniausiam 
Naujosios Anglijos lietuvių savaitraščiui bus tolimesnės 
pažangos ir plėtros metai.

Aš nuoširdžiai linkiu Commenwealth vardu lietuvių 
savaitraščiui „Keleivis“ atmintino šešiasdešimtųjų metinių 
minėjimo ir nuolatinės sėkmės ateityje.

Nuoširdžiai

John A. Volpe, 
gubernatorius

LSS suvažiavimas 
buvo Bostone

"Keleivio“ sukaktuvinio
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Italijos ministeris pirmininkas Aldo Moro (pirm o j eilėj vidury) buvo atvykęs į YVashingtoną 
pasitarti su JAV prezidentu bendrais opiaisiais reikalais. Jį čia matome einant skersai Pennsyl. 
vania alėją, iš jo šonų prezidentas su prezidentie ne, o greta jos Italijos ambasadorius Sergio Fen- 
oltea.

Sveikina
miesto majoras John F. Collins

„Keleivio“ Redaktoriui 
Jackui Sondai 

Gerbiamasis Pone Sonda,

Man malonu pasveikinti „Keleivį“ jo 60 metų sukak- 
i ties proga. Iš tikrųjų šį seniausią lietuvių laikraštį mes 
iškeliam už jo įžymų patarnavimą mūsų žmonėms.*

Tas laikraštis per ilgus metus teikė savo skaitytojams 
į visas vertingas vietos, tautines ir tarptautines žinias. Ge- 
| ras „Keleivio“ vardas, kurį jis susidarė savo tiksliomis 

Keleivio sukaktuvinis banketas buvo nepaprastas, svečiai netilpo salėje. Jų buvo ii informacijomis, taikliais vedamaisiais ir aplamai savo

Nepaprastai pasisekęs Keleivio banketas
iš gana toli. Sveikino gubernatorius ir miesto majoras. Graži meninė programa. 

Keleivio 60 metų sukak- įr kiti sveikinimai bug iš- į EISENHOVVERIS REMIA

1 aikraštiniu lygiu padarė jį vienu geriausių šioje srityje. 
Aš nuoširdžiai tikiu, kad „Keleivis“ ir ateity teiks

čiai pažymėti banketas ba- spausdinti Keleivy.
landzio 25 d. didžiojoje So- ...................
Bostono Lietuvių Pil. Drau- Liazi ir įvairi buvo 
gijos salėje savo svečių gau-

Žinias tOKlu pai pntaiijumu, 
laikydamas savo skaitytojus informuotus visose srityse, 
kurios juos tik domina.

Su malonumu jus sveikindamas ir tikėdamas vilo

PREZ. JOHNSONĄ“
Buvęs prezidentas Eisen-

_  _ _ howeris respublikonų susi- __ _____
sum u pralenkė visus kitus atliko solistas Benedik-J linkime paieiškė, pritariąs i jnm» ir jūsų skaitytojams, pasilieku
banketus, nes salę svečiai Povilavičius, Eostono1 prez. Johnsono žygiams I
pripildė sai įsa kimšai ir dar isrus choias. kuliam vado-j t ietname- T ai paiama pie-, 
daugelis turėjo grįžti namo, | YauJa k(?mP-Julius Gaidelis, zidento Johnsono kietos. 
kadanei ir nrie dideliu na- lr aktorius Jurgis Jašinskas,' rankos politikai Pietryčių 
stangų nebuvo galima jiems menkai suvaidinęs rašy-į Azijoje.
surasti vietos. Svečių tarpe t0J0 ^ntano Gustaičio saty-į 
buvo ir senųjų, ir naujųjų r4 v,eno žmogaus teatrui ARMENV ŽUDYNIŲ 
ateivių, iš Bostono ir ištoli- į ^ei Penkioliką metų aplink SUKAKTIS

save.“ Žmogų be žodžių čia p *t ^kmadieni armė vaidino Algis Antanavičius,! f^tą sekmadienį anne- 
o techniškąją dali tvarkė na.‘ ^kakt!i
Romas Šležas. ‘ , Prles 5O.met? ,urkų

| tas armėnų žudynes. Tada 
Sunkų uždavinį turėjo turkai išžudė pusantro mili-

šeimininkės ir patarnbuto- ono armėnų.
jos. kurios tokio svečių ant-'............ • . ..............................

JAV aviacijos generolas 
pareiškė, kad amerikos ra

mesnių vietovių.
Viena J. Keslerienė turė

jo 4 stalus, S. Janeliūnas 2, 
banketo išvakarėse buvo J b. Kontrimas ir M. Agurkie-
ALSS suvažiavimas. Jame 
priimta C. Komiteto apy- 

J skaita, išklausyti ir išdisku- 
j tuoli dr. P. Grigaičio ir K. 
i Bielinio pranešimai Lietuvos 
' laisvinimo klausimais, atsto- 

vės Balfe B. Spūdienės ir 
J. Sondos „Keleivio“ reika
lais, priimtos rezoliucijos.

nė po 1 stalą užėmę. Wor- 
cesteriečiai netilpo už dvie
jų stalų. Iš New Yorko ban
kete buvo E. Mikužiūtė, 
SLA iždo globėja. B. Spū
dienė. St. Briedis (abu LSS 
komiteto nariai) V. Kalve
lis, LSS centro kontrolės ko
misijos narys; iš Bingham- 
ton. N.Y., buvo 5 seni Kelei- 

Išrinktas toks centro komi-i v^° skaitytojai, o iš Chica-
tetas: pirm. Jonas Pakalka, buvo atvykęs Naujienų 

1 vyr. redaktorius dr. Pijus

ATLANTOJ RASISTAI 
NERIMSTA

vicepiim. dr. Pijus Grigaitis 
i ir nariai — Bronė Spūdienė,
• adv. Steponas Briedis, Kip- 
j ras Bielinis. Jackus Sonda ir 

Gen. Įeit. Benį amin Davis pa- Jonas V ilkaitis. Revizijos
skirtas JAV kariuomenės Ko- komisiją sudaro V. Kalvelis, 
rėjoje štabo viršininku. Tai vie > P. Kraučiukas ir A. Šulaitis. 
nintelts lokio aukšto laipsnio ir j RitJ, kaitą plačiau, 
ir tokiose aukštose pareigose i
negras karys. , v - t • • i > •Aplinkiniu keliu

i taiką Vietname
JAV sutinka pasiųsti am-

‘ basadorių Avarell Harri-
Georgijos sostinėje rasis-1 maną i \ akarų, komunistų 

tai surengė demonstraciją.' ir Pietryčių Azijos valstybių 
Joje dalyvavo ir tos valsty- konferenciją Vietnamo kal
bės Ku Klux Klano vadas mynės Kambodžijos neutra- 
Craig. Jos vatfes Maddox lumo ir sienų garantavimo 
kalbėjo, kad Baltuosiuose klausimu, jei tokia konfe- 
Rūmuose reikalingas Wal- reneija būtų sušaukta. Mat. 
lace. Wallace yra Alabamos tikimasi, kad ten būtų pro- 
gubernatorius. užkietėjęs ra- gos padiskutuoti būdus, kaip 
sistas. pabaigti karą Vietname.

įr
banketo meninė programa.

plūdžio nesitikėjo. 
Plačiau kitą kartą.

Elektrikų unijos 
naujas prezidentas

Tarptautinės elektrikų li
nijos vadovybės rinkimuose 
dėl prezidento vietos varžė
si Carev ir Jennings. Rinki
mų duomenys rodė, kad Ct- 
rey gavo daugiau balsų, bet 
Jennings apskundė rinki
mus, kaltindamas, kad jie

nuoširdus Jūsų

John F. Collins, 
majoras

Grigaitis.
Į banketą atsilankė ir čia 

viešėjęs rašytojas Marius 
Katiliškis, taip pat Bostone 
gyvenantieji kitų lietuviškų 
laikraščių redaktoriai ir at
stovai, parodę Keleivio re
daktoriui savo draugiškumą.

B anketui vadovavo Mar- 
gareta Michelsonienė, žo
džiu sveikino buvęs Keleivio 
savininkas ir ilgametis re
daktorius Stasys Michelso
nas, Lietuvos garbės konsu- 

adv- Antanas Shallna.

Domininkonų resp. 
įvyko perversmas

Domininkonų respublikoj 
jauni karininkai sukilo prieš 
Reid vyriausybę, pastatytą 
1963 m. sukilėlių, nuvertu- 
sių demokratiškai išrinktą 
prezidentą Bosch. Laikinai, j 
kol iš Puerto Rico ten gyve
nantis Bosch sugrįš, prezi
dento pareigas eis Molina 
Urena, buvęs atstovų rūmų 
pirmininkas.

I

Potvynis užliejo 
4 miestus

ketos yra nutaikytos į svar- Henry Cabot Lodge, kurį prezi- kuvę “gnfiksyti“. Darbo dė-
* * a — • • t - • —«««*S a * UI UO(S 1 U S __ A.—.

politiką
i blausius raudonosios Kini- dentas pasiuntė į Tolimuosius partamentas. patikrinęs tą
jos pramonės centrus ir ato- Rytus aiškinti JAV 
minius įrengimus, kuriuos Vietname, 
galėtų tuoj pat sunaikinti! 
didelio karo atveju.

<las
vakarykščiai įvykusio LSS 
suvažiavimo ir Naujienų 
vardu dr. P. Grigaitis, Eu
frozina Mikužiūtė. ir pabai
gai buvo duotas žodis da
bartiniam redaktoriui Jac
kui Sondai.

Buvo perskaityti gražūs 
gubernatoriaus Volpe ir ma
joro Collins sveikinimai. Tie

Mississippi upei patvinus 
ir užtvankoms sugriuvus, 
vanduo užliejo keturis mies
tus: Moline, E. Moline ir 
Rock Osland Illinois valsty
bėje ir Davenport Iowa vals- Bulgarijos komunistu 
tybėje.

vadas ir 
ministeris pirm. Todor Zivkov, 
kuri šiomis dienomis vos nenu-

Karas tarp l nd i jos 
ir Pakistano?

skundą, padarė išvadą, kad 
už Carev paduota 55,159, o 
už Jennings 78,475 balsai.

Tuo būdu elektrikų pre
zidentu dabar bus Jennings 
iš New Yorko. 47 m. amž.

Per 60,000 žmonių turėjo 
apleisti savo namus. pada-|vert® ,o p®1’*” draugai komu. 
ryta didelių medžiaginių nislai* nebenorintieji pataikauti 
nuostolių. ‘ į Maskvai.

Carney tai unijai vadovą*
Neramios žinios ateina iš i vo 36 metus. 

Indijos-Pakistano pasienio.
Jau seniai tos dvi valstybės _________
neišsprendžia Kašmiro gin- : 
čo. bet paskutiniu metu jos 
nesutartai ir dėl kitos sienos 
—pelkėtoj srity prie Cutchį 
Įlankos.

Žinios prieštaraujančios- 
Indija praneša, kad Pakisti.- 
no kariuomenė, ten naudo
dama net tankus, Įsiveržė i1 
Indijos teritoriją. Pakista
nas tai paneigia.

Pakistanas sako. kad In
dija paskelbė slaptą mobili-! 
zaciją, gi Indija tai paneigia 
ir skelbia, kad mobilizuojasi
Pakistanas. Ku Klan va(jas ROb«rt
................ ..................................... • Shelton sako. kad reikia ištirti

Š. Vietname JAV lėktuvai ar generalinis prokuroras Nl- 
sudaužė 24 svarbius tiltus. choias Katzenhach nėra koma-

............................................... ' nistas.
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Popiežius - didžiausias 
šerininkas

Beveik 600 milionų katalikų galva popiežius, pasiro
do. yra vienas didžiausių šėrininkų. Tikrą Vatikano turtų 
dydį, sakoma, težino tik keli asmenys, nes tai laikoma di
delėje paslaptyje- Spėjama, kad jis įvairių Šerų turi 
iki 6 bilionų. o kiti tvirtina, kad ta suma yra dar didesnė.

Vatikano turtų klausimas dabar iškilo viešumon ry
šium su Italijos valdžios reikalavimu mokėti mokesčius 
už gautus dividentus.

Vatikanas remiasi 1929 m. Mussolinio pasirašyta su
tartimi su Vatikanu, kari, kaip jie aiškina, nenumatanti 
tokio mokesčio. Kai tas ginčas kilo, pradėta daug kalbėti 
aplamai apie Vatikano turtus.

Kad jame yra didžiulės vertės meno kūrinių, knygų 
ir dokumentų, tai buvo plačiai žinoma, bet kad Vatikanas 
turėtų daugybę Šerų, to plačioji visuomenė nežinojo.

Vatikano iždą labai sustiprino minėta Mussolinio pa
sirašyta sutartis. Pagal ją Vatikanas gavo 39 mil. dolerių 
grynais pinigais ir 52 miL doL valstybiniais lakštais, ku
rie nešė 5% dividento. Ta suma Vatikanui buvo sumokėta 
už 1870 m. nusavintą Vatikano turtą.

Volus bendradarbis 
Havajuose.

Antanas Jenkins, kuris gyvena

Kas kitur rašoma

kankinimas, ir kas tuos fak
tus primena, esąs niekšas. 
Tikrai, ar dar begali būti 
kur didesnis niekšas už to
kius 'istorikus“ ir "rašyto
jus“!

"GUDRI“ MELAGYSTĖ

Popiežius šitam dideliam turtui tvarkyti sukūrė spe
cialų skyrių ir jam vadovauti pakvietė seną bankininką 
Bernardino Nogarą.

Jam pavydėjo kiti finansininkai, nes jis galėjo tas 
lėšas naudoti taip, kaip jis išmanė, jam nereikėjo sukti 
galvos dėl mokesčių, galėjo naudotis Vatikano atstovų 
paslaugomis visame pasaulyje.

Negera elgėsi kaip tikras biznierius — ‘lėšas dėjo 
ten, kur jos daugiau pelno nešė, nežiūrėdamas biznio 
rūšies.

Nogarai 2958 m. mirus, minėtam skyriui vadovauja 
kardinolas Alberto di Jorio su maža patarėjų būriu.

Vatikanas turi Romoje nuosavą banką, jis turi bent 
kelių kitų Romos bankų, plieno, chemijos, cemento, ke
ramikos. statybos, draudimo įmonių, kino teatrų, spa- 
ghetti bendrovių, didžiųjų turistų agentūrų ir kt. daug 
serų. Bet dauguma lėšų yra sudėta užsienio bendrovių 
Šeruose-

Vatikanas turi daugumą serų didžiulės statybos bend
rovės Italijoje — Societa Generale Immobilaire.

Ta bendrovė dabar stato 66 mil. dol. vertės namus 
AVashingtone. Ji Romoje ir kituose miestuose per vienerius 
metus pastatė 2,000 namų. Ji duoda tris ketvirtadalius lė
šų didžiuliam Cavalieri Hilton viešbučiui Romoje statyti.

Be Šerui. Vatikanas turi daug nekilnojamųjų turtų ir, 
kaip jau minėta, milžiniškos vertės mene kūrinių, brange
nybių ir kt Ai-'$ .

žodžiu, Kristaus vietininkas žemėje valdo milžiniš
kus turtus.

Gegužės Pirmoji
Ateinantį šeštadienį bus Gegužės Piimoji, kuri beveik 

visoje žemėje yra vadinama Darbininkų švente. Seniau 
tai skelbė socialistai, bet dabar tai pripažino ir Romos 
popiežius.

Jos pradžią reikia sieti su 1886 metų gegužės 1 d. 
Amerikos Darbo Federacijos tada paskelbtu streiku (bu
vo reikalaujama 8 valandų darbo dienos) Mat, kai 1889 m. 
Paryžiuje susirinko Socialistų Internacionalas ir nutarė 
pasirinkti vieną dieną darbininkų vienybei demonstruoti, 
bei savo reikalavimams iškelti, tai nekilo ir jokio ginčo, 
kad tam geriausia tinka gegužės 1 diena.

Nuo to laiko ji ir švenčiama. Lietuvoje pirmą kartą 
tą dieną demonstraciją surengė socialdemokratai Vilniuje 
1892 m. JAV ši diena neprigijo.

Sovietų Sąjungoje gegužės I-ją dieną darbininkai 
išvaromi į gatvę komunistų partijos paruoštiems šūkiams 
skelbti Darbininkai valstybinio kapitalizmo ten išnaudo
jami ne mažiau, kaip privatinio kapitalo, bet ir gegužės 
T-w dieną jie to viešai pasakyti negali. Tokia pat tvarka 
dabar yra ir Lietuvoje.

Bet ji nebus amžina. Ateis laikas, kada demokratija 
laimės, tada ir darbo žmogus galės laisvai savo šventę 
švęsti, savo norus ir reikalavimus pareikšti-

ESI NIEKŠAS, JEIGU JŲ 

NIEKŠYBES PRIMENI...

Jei apie ką nors rašy da
mas nutyli kai kuriuos svar
bius faktus, tai gali sudary
ti skaitytojui visai iškreip
tą vaizdą. Jeigu tai daroma 
sąmoningai, tai tokia infor
macija yra jau melas, kuris 
tarnauja kokiam nors ne
švarios propagandos reika
lui. Tokį pavyzdį nekartą 
yra davęs Vilnies triūbočius 

! Jokubka. kuris pripažįsta 
tik savo pagamintą "tiesą“.

Štai, Vilnies balandžio 9 
d. laidoje, kalbėdamas apie 
neseniai miruą rašytoją K. 
Borutą, jis rašo:

"...O dar juokingiau daro
si, kai visas jų frontas ištie
sė savo pirštus savintis nese
niai Vilniuje mirusį rašyto
ją Kazį Borutą, kuris per 
metų metus buvo kankintas 
Smetonos kalėjimuose 
antifašistinę veiklą“.

Teisybė, kad Boruta sėdė
jo Smetonos kalėjime, bet 
ne tik pats Jokubka. o ir vi
sa Lietuva ir užsienio lietu
viai žino, kad K. Boruta iš-

tu“ Petru Mačiuliu. — tik 
"buvo ištremtas į Sibirą“...

Panašiai tęsiama toliau.
Taip ginasi nuo jiems ne- Pagal tą žmoniškumo sąvo- 

malonios tiesos komunistai, kos netekusį rašeivą, ištrė
ktai "Laisvės“ redaktoriai, mimas i Sibiro vergų darbus 
pastebėję "Naujienose“ vet. buvo lyg malonus pasivaži-
gyd. 1. Gutausko straipsnį nėjimas po kurortą. O jis kentėjo daug kaitų biaures- 
"Komunistų teroro aukos“? juk gerai žino, kad iš ten nį kalėjimą ir kankinimus— 
kuriame jis suminėjo komu- ištremtųjų tik maža dalelė tai komunistų. Jis žino, kad 

visi kiti žuvo Boruta ten ilgus metus buvo

Socialdemokratai ALIe
Ii dr. P. Grigaičio pranešimo ALSS atstovų suvažiavime 

Bostone 1965 m. balandžio 24 d.

Pakeitus ALTo statuto kai kuriuos paragrafus, pa
grindinė jo struktūra — srovių lygybės ir bendradarbia
vimo principai pasiliko tie patys. Bet priimta daugiau 
labdaros, švietimo ir kultūros organizacijų ALTo nariais. 
Tuo būdu padidėjo ALTo sąstatas. Suvažiavimuose spren
džiamų balsų dabar turi vietoje buvusių 34 atstovų —44: 
po septynis nuo keturių ideologinių srovių ir po 3 nuo kitų 
organizacijų. Politiškai neutralios grupės sudaro daugiau 
negu vieną trečdalį viso sąstato.

Žymios atmainos yra sudarytos centriniuose orga
nuose. Yra panaikintas Vykdomasis Komitetas. Jo pa
reigas dabar formaliai atlieka Centio Valdyba. Ji suside
da iš 11 narių: po du nuo 4 ideologinių grupių, po 1 nuo 
Susivienijimų ir taip pat po 1 nuo kitų naujai įstojusiu 
narių.

Faktiškai dabar ALTo reikalus vykdo jo pirmininkas 
ir biuro vedėjas. Buvęs New Yorke Informacijos Centras 
perimtas biuro Chicagoje.

Srovių požiūriu ALTo centro valdyba susideda iš 
7 liberalų ir 6 katalikų-tautininkų bloko. Faktiškai pasitai- 

uz ko kitaip. Iš liberalų vienas narys dėl tolimos kelionės ne 
visada į posėdžius atvyksta ir antras taip pat ne visus 
posėdžius ‘lanko. Gerai, kad politinė įtampa Centro val
dybos narių tarpe atšlijusi, todėl susitariama.

VLIKo apsivienijimas ir glaudesnis veiksnių bendra
darbiavimas nekliudo ALTo darbui- ALTo vyriausiu tiks
lu buvo ir pasiliko Lietuvos išlaisv inimas. Pasibaigė pasi- 
reiškusios buvusios "varžybos“ dėl pirmenybės tarp ALTo 
ir Lietuvių Bendruomenės. Įsitikinta, kad politinėje veik-nistų nužudytus Lietuvoje beliko gyvų, _______ _ ,

arba išvežtus pražūčiai Sibi- dar baisiau, negu gavę kui-. fiziškai naikinamas ir mora-i loję vadovybė ir pirmenybė priklauso ALTui. Nors dar pa- 
ran veterinarijos gydytojus, i ką į pakaušį, nes turėjo kan- liai laužomas, kad tik nusi-, sitaiko seperatizmo šalininkų, kurie nesiliauja darę viso- 
šitaip rašo balandžio 20 d. kintis tol, kol badas, šaltis, lenktų savo budelio botagui į kių keblumų ALTui ypač vietiniuose jo skyriuose (Rezo-

___ 2*1 J Z— l_2x^~  - 2 — 22 /Irt*. : 12.--.22__ 1___ 2x.x v ifr 2____ ____•___ 2._x* _    V** » •laidoje:
"I- Gutauskas yra. matyt.

vergiškas darbas ir kitos ne
žmoniškos gyvenimo sąly- 

didelis niekšas ir didelis gos juos į kapus nuvarė. Iš 
žioplys. Jis meluoja ir ne- ten išsigelbėjusių liudijimu, 
moka melo galą paslėpti, visiškai nusilpusius Sibiro 
Pav. jis kalba apie "bolše- tremtinius dažnai net luobu 
vikų nukankintą“ Lauryną apkibusios utėlės sugraužda- 
Lopą. bet. pasirodo, kad jis vo ir pribaigdavo, 
tik "buvo ištremtas į Sibi- "Istorikui“ Bimbai, "rašy
tą“. Tas pats su "nukankin- tojui“ Mizarai tai nėra nu- prasižioti negali.

ir kad jį dar garsiai šlovin-i liucijų komitetas). Mėginama pasigarsinti savo "žygiais“
tų. Bet apie tai Jokubka ne- J 
prasitaria nė žodžio. Atseit, 
kvailučiai manykite, kad 
prie bolševikų Boruta "tėvo 
ir mokytojo“ karietom važi
nėjo, Sibire tik ikrą valgė ir 
šamchorą gėrė...

Aišku, Jokubka kitaip ir

Gyvenimas yra 
pilnas netikėtumų 
žmonėms, kurie neturi 
pridėtinio telefono

Kodėl bėgioti aukštyn ir žemyn telefonui suskambėjus, jeigu 
jūs galite turėti pridėtini telefoną? Greta jūsų mėgiamos kėdės,

ienos netoli virtuvės krosnies arba jūsų miegamajame kambary. 
Du telefonai atsieina tik maža dalim brangiau negu vienas.

Skambinkite savo telefono Įstaigai šiandien ir išsirinkite pagal 
savo skonį atitinkamos spalvos aparatą.

į Washingtoną, atskirai rinkti aukas ir panašiai.

Kai kada pasitaiko trintis tarp ALTo ir VLIKo. bet 
tie nesusipratimai ūmai išsiaiškinami, nesukeliant aštres
nių ginčų.

k ♦ ♦

Šiemet sueina 25-keri metai, kai Sovietų Rusija pa
grobė Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes. Maskvai jos 
bernai pavergtoje Lietuvoje stengiasi šitą skaudžią lietu
vių tautai sukaktį pažymėti, kaip neva tautos išlaisvinimą 
ir vadina "socializmo“ pergale, istorinių įvykiu. Tuo savo 
žygiu Lietuvos okupantai nori suklaidinti pasaulio opiniją 
skelbdami, kad Lietuva, Latvija, Estija esančios laimingos 
šalys.

ALTo yra vienas uždavinių — atremti žiauriųjų oku
pantų tą akiplėšišką melą. Cia reikia veikti efektingai, 
kartu bendradarbiaujant su kitais Lietuvos laisvinimo 
veiksniais.

Lietuvos socialdemokratai pažįsta rušiško komu
nizmo prigimtį, jo siekimus ir veikimo duomenis geriau, 
negu kitų srovių žmonės. Socialdemokratų pareiga demas
kuoti tuos apgavingus komunistų darbus ir ketinimus, 
kuriuos jie dangsto "proletarinės demokratijos“ skraiste 
ir neša ūkinės, politinės ir dvasinės vergijos jungą darbo 
žmonėms.

Mes privalome padaryti visa Įrodyti ir įtikinti šios 
j šalies visuomenei, vyriausybei ir kongresui, kad kai kurie 

liberalai neturi jokio pagrindo tvirtinti, jog Rusijos despo
tija palaipsniui savaime išnyksianti ir priartėsianti prie 
Vakarų demokratijos. Tos iliuzijos turi būti pagrindinai 
išsklaidytos, kad Kremliaus tironija negalėtų dumti kitiem
akių.

Todėl socialdemokratų vaidmuo ALTo veikloje ypač 
yra atsakingas. Nors būdami ALTe mažumoje, bet turime 
dėti pastangas paveikti kitaip galvojančius, kad Lietuvos 
laisvinimo darbas eitų viena kryptimi. Kaip buvo, taip ir 
pasiliko didžiausias lietuvių socialdemokratų geismas — 
atstatyti Lietuvos valstybę demokratijos pagrindais pa- 
gijstą su sostine Vilniuje.

Mes tikime, kad pavergtos Lietuvos žmonės nusi
kratys maskvinės tironijos, ir mūsų šventa pareiga pa
vergtos Lietuvos žmonių kovas dėl savo šalies laisvės 
remti.

A) New Engianti Teleplione
Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
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KAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

LIETUVIAI KITUR
ANGLIJA

ANGLIJOS LIETUVIŲ

PROTESTAS

D. Britanijos Lietuvių Są
jungos metinis skylių atsto
vų suvažiavimas, Įvykęs 
1945 m. balandžio 3-4 die

giamose iškilmėse -liepos mė 
nesj.

Suvažiavime dar buvo' 
Lietuvių Namų Akc. B-vės 
pirmininko inž. Stp. Nenor
to pranešimas apie bendro-i 
vės veiklą. Suvažiavime pla
čiai kalbėta jaunimo klausi
mu. DBLS ir Lietuvių Namų

nomit Londone, vienbalsiai Akc. Bendrovės valdybos li-
pnemė sĮ nutarimą:

"Sulaužiusi taikos sutartį
ir iškilmingus pasižadėjimus 
ir pasinaudodama smurtu, 
Sovietų Sąjunga prieš 25 
metus atėmė Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę.

Šiai gėdingai sukakčiai 
atžymėti Lietuvos pavergė
jai šių metų liepos mėnesĮ 
ruoši*. Vilniuje iškilmes ir

ko tos pačios. DBLS jau ke- 
leri metai vadovauja inž. J. 
Vilčinskas, Lietuvių Namų 
Akc. B-vei — inž. S. Nenor
tas. DBLS Tarybos pirmi
ninkas—dr. St. Kuzminskas.

VOKIETIJA

Mirė žurn. M. Musteikis

(E) Balandžio 6 d. Gau

Pasaulinė paroda New Yorke vėl atidaryta iki 
nai aplankys ir šiemet. Pernai buvo ten didžiulė 
pabaltiečių diena.

rudens. Milionai žmonių ją pernai aplankė, milio- 
lietuvių dainų ir šokią šventė, šiemet bus bendra

dami} šventę, kanose ragi- • tįng0 sanatorijoje, netoli 
narni dalyvauti kaimų irj Muencneno, mirė laikrašti- 
miestų saviveiklininkai ir i njnkas Mečys Musteikis, gi- 
kurias kviečiamos atvykti męs l915 m. Laučiūniškių:
užsienio lietuvių delegaci
jos.

"Sekdami Stalino pavyz-j
džiu, dabartiniai Lietuvos i Vasario 16 gimnaziją

(E) Vasario 16 Gimnazi
joje Huettenfelde visus 
brandos egzaminus balan
džio mėn. sėkmingai išlaikė 
Birutė Girdvainytė. Ji yra

k.. Salako valsč., Zarasų ap-į 
skrity.

valdovai nori priversti lie
tuvių tautą nusižeminti prieš 
rusiškuosius imperialistus ir 
parodyti "džiaugsmą“, kad 
jai buvo atimta laisvė kaip 
tik tuomet, kai net tamsiau- ; . . 
sios Azijos ir Afrikos tautos vienintelė šių mokslo metų 
pradeda laisvą ir nepriklau- abiturientė, 
somą gyvenimą.

"Toks begėdiškas pasity
čiojimas iš laisvės ir nepri
klausomybės siekiančios lie
tuvių tautos laisvuose rietu- men£S centro valdyba bend- 
viuose kelia visuotinj pasi- J
piktinimą. pylinkių valdybas suakty

"Protestuodami prieš tokį ( vjn^ lietuviškos spaudos
tyčiojimąsi, DBLS suvazia- piatinsmo darbą spaudos 
vimo dalyviai griežtai smer- mėnesio metu. 
kia dainų šventės rengėjus
ir kviečia savo tautiečius 
vengti šio mūsų tautą žemi
nančio pasirodymo. Tautos 
garbė turi neleisti ir užsie
nio lietuviams dalyvauti šio- lyvauti Keleivio bankete ne- 
je dainų šventėje.“ galime. Labai gailimės.

Į Pro mus praūžė viską nai-
I Šaiuniro* suvažiavimas kinantis viesulas (tornado). 

* .. . Jis P^arė labai daug nuo-
(E) Balandžio 3-4 dieno- gtolių, nugriovė namus, iš

mis Londone įvyko D- Britą- r0Vė medžius, o kuris medis 
nijos lietuvių Sąjungos su- laikėsi stipriai, tai tuos nu
važiavimas. Dalyvavo atsto- laužė lyg degtukus, 
vai iš 11 skyrių, atstovauda- Nuo Oberlino 5 mylių at- 
mi 397 nariams. DBLS yra stume yra Pittsfield mieste-

jis įveikė Čekoslovakijos. O-, jas JAV komandoje. Tada 
landijos ir Graikijos varžo- jis Įveikė Kanados. Ispani- 

Šv. Roko Draugijai 70 metų vus. lygiom sužaidė su šuo- jos, Vakaių Vokietijos ir 
Šv. Roko Draugija įkurta l miu J,)banssonu- Jugoslavijos komandų var-

1895 m., todėl jai šiemet su-į —Illinois čempionas Po- ^ovus» su Argentina baigė 
kanka 70 metų, bet ji dar! vilas Tautvaišas pasidalino •'’^onh Pralaimėjo tik Aust- 
gerai laikosi. Nariai pra-; pirmą vietą Chicagos pirme- rabJab
džioje mokėjo kas mėnuo! nybėse, kuriose dalyvavo —A. Uogelė iš Šiaulių 
25 centus, susirgęs gavo $5 rekordinis žaidikų skaičius: laimėjo Sovietų visasąjungi-

BROCKTON, MASS.

nes kaimo 
(USCF) meistrų pirmenybes.

per savaitę, vėliau mokėjo 194! 
po 50 centų ir gavo $10 pa-į —JAV
šalpos. : klasėje turime keturis lietu-

šachmatininku

RAGINA PLATINTI 

SPAUDĄ

JAV Lietuvių Bendruo-

Draugija rūpinosi ir baž
nyčios statyba. F. Budrai- 

i čiui vadovaujant, buvo pa
statyta Šv. Roko bažnyčia
ir 8 kambarių klebonija. 

Buvo laikas, kada draugi- 
raraščiais paragino visas a- ja turėjo virš 600 narių. Ji

siųsdavo savo atstovus Į lie
tuvių visuotinius seimus.

Kai skilo socialistai, į pir
mininkus pateko komunistų 
pataikūnas. Prasidėjo nesu
tikimai narių tarpe, net teis-OBERLIN, OHIO 

Ką viesulas padarė

Dėl Įvairių aplinkybių da-

vius: Tautvaišą. Vaitonį. 
Škėmą ir Žalį.

—Amerikos Postai žaidi
kų viršūnėje yra Kazys Mer
kis,—skelbia N. Yorko žur
nalas ’Chess Review“, Įvar
dindamas per 5000 JAV ir 
Kanados žaidikų:

1. hans Berliner, Bethes- 
da. Md.,

2- Kazys Merkis. So. Bos
ton, Mass.,

3. Rob. Steinmeyer, iš

NEW YORK, N.Y-

Bukaveckai išvyko 

pasaulio pamatyti
i

Balandžio 8 d. Italijos lai-! 
vu "Cristoforo Colombo“ i 
floridiečiai Hollyvvood gy-Į 
ventojai, stambūs Miami lie
tuvių veikėjai Kazys ir Jen
nie Bukaveckai iš Nevv Yor
ko prieplaukos, būrio drau
gų palydėti, paliko Dėdės 
Šamo žemę.

Bukaveckai pasiryžę ap
lankyti Prancūziją, Italiją. 
Egiptą. Pakistaną. Indiją. 
Hong-Kongą. Japoniją. Iš 
Japonijos jie skris į Hovvaii 
salas, kuriose Bukaveckas 
jau yra buvęs, bet ten Oahu 
saloje gyvena brooklynietis 
A. Jenkins-Jankauskas, virš 
20 metų išbuvęs Amalga- 
meitų siuvėjų unijos organi
zatorium, geras dzūkas, lei- 
palingietis, kurį jis nori ap
lankyti. Jeigu tik bus vietos, 
sako Bukaveckas, gyvensi
me pas Jenkinsą, kol tas pa
prašys, kad važiuotume na
mo.

Abu Bukaveckai numato 
grįžti iš kelionės apie liepos 
pabaigą. Jie mano dar stab
telti San Franciske. Los An
geles ir tada jau paivažiuoti 
į savo namelius, kuriuos turi 
Hollvuoode, Fla.

Jonas B.

Pabaigai šateikos nuo sa
vęs visus pavaišino.

Nepaminkite, kad gegu
žės 1 d. Bručo salėje (86-16 
Jamaica Avė.. Woodhave- 
ne) LDD 7-ji kuopa rengia 
margučių vakarą. Į jį yra vi
si kviečiami. Taigi iki pasi- 
matymo.

V. K.

ANSONIA, CONN.

Sudegė Savickienė

Savickienei deginant sau
sus lapus, užsidegė jos suk
nelė. Apdegė jos kūno 6ft*7<, 
vežama į ligoninę ji mirė.

Pr- Naunčikas -

OOaOOOOOOGOOOOMOOOOOMMa

Ar turi šitas 
knygas?

i LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA, su spalvotu žemė. 
lapių, 96 p«l., kaina .. $0 75

Lietuvos žemėlapis
I na $0.50

man teko eiti. Byla tęsėsi 4 
metus, draugijai ji atsiėjo! Woo^Side’į- 
per $5.000. Bvla buvo pra- —Kazys Merkis — JA\ 
laimėta. Apie*100 narių pa-' rinktinėje. I naujai prasidė- 
sitraukė iš draugijos. Teko jusias VI pasaulio koresp.
sumažinti savaitines pašal
pas iki $7.

Kai vėliau pirmininku bu- 
! vo išrinktas P- Kručas, drau
gija atgijo. Jis gavo klubui

-lovų rūmuose Frank V. Mit-

pirmenybes yra Įkelta šešių 
vyrų Amerikos komanda, 
kurios sudėty randame ir K.
Merki iš So. Bostono. Jis i 
.JAV komandą patenka ant- 
likartą. IV pasauli© pirme- P^ negras pasiuntinys At. 
nvbese (1959-1962Y Merkis

pati stambiausia bendrinė ys jj taip nušlavė, kad nė 
lietuvių organizacija Angli- vjeno namo nepaliko, tik ka- 
joje. Suvažiavimui pirmi- ro paminklo nesugriovė, nes 
ninkavo Bradfordo atstovas jjs buvo akmens ir metalo. 
V. Ignaitis. Lietuvos minis
terio B. Balučio sveikinimus

Ten žuvo 10 asmenų, jų tar
pe ir Oberlino kolegijos pro-> • — _ • TY •>perdavė ir ilgesnę politinę fesorįus su sūnumi. Beveik 

kalbą pasakė L. Pasiuntiny-: vjsas sunaikintas ir kitas 
bės patarėjas V. Balickas.’ mūsų apylinkės miestelis — 
Buvo visa eilė sveikinimų, j Graffton .Labai nukentėjo ir Į

leidimą pardavinėti svai-
giuosius gėralus Dabar dr-i, -- - - , - - Sprin„fje!d.
ja turi $94,000 pinigų, nanų j DUVO genausias įasKų nnxe 
yra 200. Iš draugijos kūrėjų1
nebėra nė vieno gyvo. Dabar 
valdybą sudaro: pirm. F.
Stripinas, nariai — J. Mic
kevičius. T. Miliauskas. J.
Stoškus. J. Petkūnas. K. U- 
stupas. A. Biliūnas. M. Bud
rikis, J. šemeta. E. Repšys 
ir J. Simaitis.

Valdyba nutarė gegužės
16 d. 2 vai. popiet suruoštiIš DBLS pirmininko inž. J.' Grange. ..............................Vilčinsko pranešimo paaiš-; Kiek g,„au nu0 mūsų la- “ .r ju žmonoms ne 

kėjo. kad sąjungos skyriai:^ r,ukentėjo Toledo mies- mokamą banketą, 
visur gyvi, ruošia įvairius Įas ’Kurj jr prezidentas ap-

lankė. A- Zamzickasminėjimus, išlaiko savaitga
lio mokyklas, remia pinigais 
lietuviškus re ikalus ir sten
giasi jaunimą išlaikyti lietu- 
- J : bendruo-

BALT1MORE, Md. 

Bendruomenės suvažiavimas

Lietuvių

ŠACHMATININKŲ

LAIMĖJIMAI

Lietuviai šachmatininkai, 
išsklaidyti po visą pasaulį,viską, jį įtraukti į 

menę. .
Ryšium su V. Balicko ir t j ------—■

DBLS pirm. inž. J. Vilčinsko j valdyba rūpinasi pietryčių' sėkmingai, 
pranešimais dėl Lietuvos i Lietuvių Bendruomenės a-! —LoJna”as AllauskaS 
padėties ir mūsų politinės pylinkių darbuotojų šuva- Pietų Australija. pasaul 
laikysenos, suvažiavimui bu-į žiavirau. Suvažiavimas įvyks, koresnondencimų sachma- 
vo pasiūlvtos ir priimtos trys į 1965 metais gegužės 1-21 tų pirmenybėse (žaidžiama

JAV lietuvių Bendruo- - - d iabai
menes Baltimorės apylinkes i . . 1 J

oro pašto laiškais) laimėjo; 
trečią vietą ir gavo didmeis- 
terio vardą. Jis pirmasis ii 
lietuvių, pasiekęs didmeiste- 
rio vardą.

rezoliucijos. Vienoje jų yrą! dienomis Baltimorėje. Jame 
kreipiamasi į J. Tautas, kad į kviečiama dalyvauti Wa- 
jos svarstytu Lietuvos klau- shingtono. Baltimorės, Phi- 
sima ir priverstų sovietus, ladelphijos, Pietinės Nek
leisti jai apsispręsti- Kitose jersey, Pittsburgho ir Šiau- 
dviejose rezoliucijose pasi-.vės Rytų Pennsylvanijos —Argentinos komandoje,
sakoma prieš lietuvių eks- (Wilkes-Barre) apylinkių V pasaulio koresp. šachma- 
kursijas į Lietuvą ir prieš bei šio rajono lietuvių orga- tų pirmenybėse* žaidė Nas- 
daly\avimą Lietuvoje ruo- nizacijų atstovai. topka. Dabar paskelbta, kad

JAV slaptosios tarnybos agentas Krank B. Wrwxl rodo 
$50.000 padirbtų JAV pinigu, kurie rasti darant kratą 
vienuose namuose Jersey City, NJ. Tie banknotai yra 
SI, $5 ir $10 vertės.

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 wL. 
kaina 75 centai.

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

i LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis. 24 psL kaina *0.25

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

BROOKLYN, N. Y.

įdomus LDD susirinkimas

Balandžio 11 d. buvo į- 
domus Lietuvių Darbininkų! KRATŲ PARTIJOS PROG- 
Dr-jos 7-sios kuopos narių1 32 P*U
susirinkimas Bručo salėje. Į

. . , i MONOLOGAI IR DEKLAMA-Aptarus margučių vakaro, cuos kaina l021
gegužės 1 d. ir kitus reika-į
lūs, Kipras Bielinis kalbėjo JAUNASIS SOCIALDEMO- 
apie Vietnamą.

Jis tarp kitko pabrėžė, 
kad prezidentai Rooseveltas 
ir Trumanas padarė didelių 
klaidų, nes jie nepažino ko
munistų, nenumatė jų sukty
bių. Prez. Johnsonas yra ge
riau informuotas, jis nepasi
duos į pinkles įveliamas ir 
laimės- , ___

"Kaistojo“ karo metu ne^i A^RCHIZM.AS; ,29. 
žuvo'tiek,’ kiek Stalinas iš-!
žudė žmonių "šaltojo“ karo IS DŪMINES I.ūšNELeS. K 

Kraučiūnr eilėraščiai 124 
psi., Kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VAIZJYT. .dr. A 
Garmus. 4Q psl., kaina $0.15 

ŽMONĖS

LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 
35 centai

ir 5, kaina

LSDP FGIt Lili; vaNiA’S
FREEDOM. parašė S. A. Vik- 
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psi., kaii>« .. $5.00

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

metu. Jis pavergė senas ne
priklausomas valstybes, bet 
komunistų jungas visiems į- 
kyrėjo, tai ateis laikas, kada 
demokratija atneš laisvę ir 
pavergtiems kraštams.

Po paskaitos turėjome 
progos pasveikinti Liliją ir 
Antaną Šateikas. kurie mini 
savo vedybinio gyvenimo 15 
metų sukaktį.

Kuopos pirm. Br. Spūdie
nė pakvietė visus vaišių. Jų 
metu kalbėjo adv. S. Briedis.
K. Bielinis, V. Kalvelis. Ma
čys, Buivydai. B. ir P. Spū
džiai, A. Barloff, Jankūnas,
L. Paterson. Križiniauskie- 
nė, N. Stilsonienė, A. Brodi- 
lai (Brodilienė yra Pasauli
nės parodos 1939 m. gražuo-J 
lės Onutės Cvirkaitės ma- j 
mvtė).

Visi priminė Lilijos Stil- 
sonaitės Šateikienės gražius 
darbus šiame krašte lietuvy
bei palaikyti. Ji ilgus metus 
vadovavo tautinių šokių gru
pei, su ja sėkmingai pasiro
dydavo amerikiečių tarpe.

Dabar Lilija turi muzikos 
studiją Art Tone- šateikos 
augina 8 metų sūnų Randol- 
fą-Geriiminą.

KAU SENOVĖJF 
PE
ŽEMĘ. 28 psl.. kaina .. $0.10
PERSIST ADYDAVO SAU

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip /»u«irado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynėm 
ir kt.). M7 psL, kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. HO psk. 
xaina ....................  .... $C^«

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 vem»- 
rno komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS 
kaina ....

IR KŪDIKIAI. 
......... $0.25

DAINOS aPIE įJUSVę. A. 
Giedraitis. 32 psl.. kai
na ...................................... $0.75

KAS YRA SOCIALIZACUA, 
K. Kautsky, 31 psi.. kai
na ................................... : $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pyaakos. A. Antanov. In nai.. 
kaina 10 centų

Užsakymus su pinigai'* 
nia siųsti;

KELEIVI*
636 Rr<n»4w»-.
K-’.

•i;.
./•

•«

• f >
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Iš pavergtos Lietuvo s
J. Fledžinskis mirė Vilniuje

Rašėme, kad Jonas Fle- 
džinskis mirė Skaudvilėje- 
Vėliau gautomis žiniomis, 
jis porą dienų prieš mirtį at
važiavo į Vilnių pas savo sū
nų, žymų smuikininką, gy
venti, ten ir mirė, bet palai
dotas Skaudvilėje, kur jau 
seniau ilsisi jo žmona Alek
sandra ir sesuo Ona.

K. Orento pasaulio rekordas
(E) Vilnietis bėgikas Kės

tutis Urentas, pernai bėgęs 
5,000 metrų distancijoje 
Maskvoje, Kijeve ir Tokio 
olimpiadoje, neturėjo sėk
mės. Kovo mėn- Leningrade 
įvykusiose lengvosios atle
tikos varžybose K. Orentas, 
startavęs 5,000 m distanci
joje, pirmas baigė bėgimą, 
parodydamas 14 min. 5.4 
sek. rezultatą — tai naujas 
pasaulio rekordas. Varžybo
se sėkmingai pasirodė ir 
antras lietuvis sportininkas 
Ant Vaupšas, užėmęs su 7 
m ir 43 cm šuoliu antrąją 
vietą.

Soši vykusiose Sov. S-gos 
jaunių stalo teniso pirmeny
bėse sėkmingai pasirodė lie
tuvaitės sportininkės. Vil
nietė Laima Balaišytė lai
mėjo 27 pergales iš 28 susi
tikimų ir tapo absoliučia 
čempione.

Laiškų ir atsiminimų banga

Vilniaus spaudoje
(E) "Tiesoje“, "Švytu

rio“ žurnale ir kituose laik
raščiuose pastaruoju metu 
skelbiami laiškai — taria
mai demaskuoją "buržuazi
jos“ veiklą, kai kuriuos net 
mirusius nepriklausomosios 
Lietuvos politikus ir dabar 
JAV tebegyvenančius vei
kėjus. "Tiesa“ (nr. 76) per
sispausdino iš Vilniaus uni
versiteto laikraščio "Tarybi
nis studentas“ vyr. dėstyto
jo A. Kazlausko "Tis lais

to rankraščių skyriaus, ku
riame saugojamas "turtin
gas lietuvių rašytojų, moks
lo ir visuomenės“ fondas, 
archyvinės bylos- Viename 
tų laiškų nurodoma į M. 
Sleževičiaus nuomonę dėl 
1926 m. perversmo, kituose 
pasakojama apie SLA vei
kėjų J. Sirvydo ir S. Vitai- 
čio 1923 m. veiklą prieš A 
Bimbą. Tai laikoma "demas
kuojančiais dokumentais“. 
"Švyturio“ žurnalas, sekda
mas anksčiau buvusius pa
vyzdžius, skelbė Z. Blyno 
1941 m. dienoraštį.

Išleido K. Binkio dramas

(E) Lietuvoje išleisti K. 
Binkio draminiai kūriniai— 
jie paskelbti knygoje "Ge
neralinė repeticija“ (496 
psl., 5,000 egz.). Be 1940 m. 
parašytos "G. Repeticijos“, 
dar išspausdintas "Atžaly
nas“, kitos pjesės, be to, į- 
dėti Binkio straipsniai bei 
pasisakymai dramaturgijos 
klausimais, nuotraukos bei 
rankraščiai. Binkį, kaip dra
maturgą, įvertino D. Judele- 
vičius.

X ' 1

Jonas Raulinaitis, vienas pir
mąją ir uoliąją "Keleivio“ bend
radarbių ir platintoją, gimęs 
1872 m., miręs 1938 m. Bosto.
ne.

SVEIKINIMAI
"KELEIVI“,

sėkmingai keliaujantį jau 60 
metų, sveikinu garbingomis 
sukaktuvėmis ir nuošir
džiausiai linkiu ilgiausių 
metų!

"Keleivyje“ aš matau 
aukštųjų žmoniškumo prin
cipų gerbimą ir tvirtą jų gy-

simams Bakanas. seniau buvęs 
uolus bendradarbis, gyvena 
Bridgeville, Pa.

"Keleivyje“ aš randu pa
stovų darbo žmogaus pilie
tinių. teisinių, politinių ir e- 
konominių teisių gynimą.

"Keleivio“ kritika visada 
nukreipta prieš nekultūrin
gumą. prietarus, atsilikimą.

Nesiimu skaičiuoti visų 
"Keleivio“ gerųjų savybių. 
Čia suminėjau tiktai tą, kas 
man atrodo yra svarbu eili- 
nam žmogui-

"Keleivio“ Redaktoriui, 
mielam Jackui Sondai, nuo 
pat jaunystės laikų dirban
čiam kultūrinės pažangos 
spaudos darbą, nuoširdžiau
si linkėjimai būti sveikam, 
kupinam jėgų ir toliau sėk
mingai tęsti gražų "Kelei
vio“ redaktoriaus darbą 
drauge su visu garbingu re
dakcijos štabu.

Jonas Kardelis, 
"Nepriklausomos Lietuvos“ 

redaktorius

Didžiai Gerbiamas 
į Redaktoriau.

Gerbiamieji ir malonieji 
"Keleivio“ Redakcijos ir 
Administracijos Nariai,

Nuoširdžiai dėkoju už at
minimą ir kvietimą dalyvau
ti Jūsų reikšmingoje ir di
džioje šventėje, minint "Ke
leivio“ 60 metų gyvavimo 
sukaktį. Apgailestauju ne
galėdama atvykti, bet džiau- 

, giuosi, kad prieš kelerius 
metus turėjau progos aplan
kyti Jūsų buveinę ir arčiau 
pažinti sąlygas, kuriomis 
dirbate.

Tos kuklios patalpos ir 
nelengvos darbo sąlygos dar 
pakėlė manyje pagarbą Jū
sų veiklai. Tik pažangaus 
lietuvio ištvermė ir pasiryži
mas galėjo leisti tiek ilgai ir 
taip sėkmingai stovėti lietu
vybės sargyboje JAV ir kie
tai kovoti dėl demokratinių 
principų mūsų išeivių tarpe.

Sveikinu Jus iš visos šir
dies ir linkiu geriausio pasi
sekimo ateities darbui!

Lietuvių tautos likimas lė
mė turėti du periodinius 
laikraščius, vardu "Kelei
vis*

Vilniau* studentai 
tvistą

(E) Vilniuje vis puolamas ‘ 
jaunimo tarpe įsigalėjęs pa
protys šokti moderniuosius 
šokius. "Komj. Tiesa“ pa
teikė vienos žemaitės mergi- j 
nos Jūros, atvykusios į Vil
nių, pasakojimą, kaip jai te
ko šokti bei stebėti tvistą 
šokančius, šokių vakaras į- 
vykęs Vilniaus universiteto 
istorijos ir filologijos fakul
teto auditorijoje. Jūra, anot 
jos pasakojimą pateikusio 
studento B. Žemaičio, aiški
no, kad ji nesanti nusista
čiusi prieš tvistą, tačiau, jos 
nuomone, "be saiko kraipy
tis, o finalui žnektelti ant 
grindų — į "horizontaliosios 
projekcijos padėtį“ — tie

Gerbiamas Redaktoriau.

kus“. Jie gauti iš universite- siog nekultūringa“.

Lietuvai gresia surusinimo 
pavojus

Jonas Kaulaičia — adus laik- 
’ raščio platintojas ir bendradar- 
Į bis, kol jėgos leido, gyvena 
į Rumforde, Me.
I

Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos 116-ji 
kuopa sveikina šešiasdešim- 

' ties metų sulaukusį "Kelei
vį“ ir linki dar daugeli metų 
"keliauti“ nesustojant

Ne vienas mūsų kuopos
nariu ič vin“ ičmntnxxaiiv( io LLviVEvivr lumvmy
skaityti, per "Keleivį“ pra
silavino. išpruso. O kai so
cialdemokratų partija skilo, 
tai "Keleivis“ ne vieną mū-:
sų išgelbėjo iš raudonųjų j N. Zelandija, 
pinklių. įstatydamas mus

Su gilia pagarba

V. Sruogienė
Auroro, III.

"Keleivio“ redakcijai.
Priimkite mano nuošir

džiausius linkėjimus ir svei
kinimus "Keleivio“ 60 metų 
darbo sukakties proga.

Toks didelis metų skai-

Abu "Keleiviai“ skirtin
gais keliais ir aplinkybėmis, 
bet vienu pagrindiniu bend
ru tikslu ir siekiu ryžtingai 
kovojo prieš priespaudą dėl 
lietuvių tautos ir jos verty
bių išlaikymo, žmonių gero
vės, laisvos ir nepriklauso
mos lietuvių tautos gyveni
mo.

"Keleivvis isz Karaliau-. 
cziaus Broliams Lietuwnin-j 
kams Žines parnesząs“, į-, 
steigtas 1849 metais ir 
spausdinamas Karaliaučiu
je. Tilžėje, Ragainėje, Prie
kulėje, išsilaikė 60 metų: 
nustojo ėjęs, išgyvenęs per 
60 metų. O po 100 metų po 
jo pirmojo pasirodymo, 
1949 metais Hanau a. M. 
mieste. Vokietijoje, buvo at
gaivintas, bet 1958 metais 
vėl turėjo nustoti ėjęs.

Amerikos Lietuvių Bosto
ne įsteigtas "Keleivis“ šita
me laisvame Amerikos kraš
te laikosi tvirtai, nesusvy
ruodamas, be kokių dides
nių sukrėtimų lanko savo 
skaitytojus ir dabar džiaugs
mingai švenčia savo 60 me
tų gyvavimo sukaktį. Todėl 
šia proga nuoširdžiai sveiki
nu "Keleivio“ leidėjus, pati
kėtinius.. redaktorius, bend
radarbius. rėmėjus ir skai-

Gerbiamoji Redakcija.
Ačiū, kad ir mane pakvie

tėte atvykti į "Keleivio“ 60 
metų sukakties banketą, juk 
skaitau jį jau 60 metų, todėl 
ir bankete labai norėčiau bū
ti, bet negaliu.

Buvau Floridoje sveikatos 
sustiprinti, bet kovo 8 d. su
sirgau. paguldė į ligoninę. 
Po kurio laiko atvažiavo 
žentas ir parvežė į Brockto- 
ną. Sveikata gerėja, bet ban
ketų lankyti dar negaliu.

įdedu mažą dovaną ir lin
kiu "Keleiviui“ dar ilgai ke
liauti.

Šia proga noriu padėkoti 
Vinciūnams, Amsės, Rat- 
kams, V. Jankui ir kitiems, 
kurie mane aplankė net su 
gėlėmis Miami Beach ligoni
nėje kovo 29 d., kada man 
sukako 80 metų-

Pctras Vaičiūnas
Brockton, Mass.

čius spaudos gyvenime yra tytojus. Linkiu visiems svei-
nepaprastos reikšmės įvykis. 

Aš, kaip senas "Keleivio
skaitytojas, visada jį su ma

katos, ištvermės ir jėgų 
"Keleivį leisti ir išlaikyti 
tol, kol Jūsų noras ir tikslas

Sveikinu "Keleivį“ 60 m. 
sukakties proga. Esu skaitęs 
visokių laikraščių, bet man 
geriausiai patinka "Kelei
vis“, nes jis gina žmogaus 
laisvę ir teisingumą, niekam 
nepataikaudamas ir tiesos 
neslėpdamas. Tą patyriau 
sekdamas, kaip jis aprašė 
mūsų padangės gyvenimą*

Aš linkiu ir toliau kovoti 
prieš visokio plauko dikta
tūros šalininkus, demokrati
jos priešus. Suprantu, kad 
nelengva yra. neturint už 
savo nugaros nei Maskvos 
fanatikų dosnumo, nei kle
bonijų paramos, bet nenu
stokite ryžto ir ištvermės.

lonumu skaitau, nes atyii as, ^ug įvykdyti — lietuvių tau- Į Easton, Pa-
kritiškas žodis būtinai rei- tą grąžinti į nuo priespaudos

Juozas Januški*

kalingas. O tai visados jame iajsva jr nepriklausomą vals- 
randu.

Ta proga jungiu ir kuklią 
auką.

Jūsų C. Liutikas 
Auckland,

(E) Atvykę iš Lietuvos 
pasikalbėjime su ELTOS 
atstovu pažymėjo, kad Lie
tuvai gresiąs didelis rusifi
kacijos pavojus. Jie nurodė 
į tokius duomenis:

1. Rusų kalba, rusiškai 
komunistinė kultūra prade
dama vaikams kalti ir skie
pyti nuo pradžios mokyklos 
pirmojo skyriaus ir juo to
liau, juo labiau stiprinama. 
Esą, norima pasiekti, kad 
žmonės abi kalbas mokėtų ir 
lygiai vartotų.

2. Mokyklų vadovėliai — 
matematikos, fizikos, litera
tūros, istorijos ir kitų moks
lų — versti iš rusų autorių. 
Lietuvių vadovėlių autorių 
mokiniai beveik nežino.

3. Bet kurie suvažiavimai 
ar posėdžiai, vieši ar uždari, 
jei tik juose būna nors vie
nas rusas, vedami rusų kal
ba.

4. Jeigu nori siųsti ap
draustą laišką ten pat Lie
tuvoje ar net tame pat mies
te. pastas laišką priima tik 
tada, kai bent vienas žodis, 
t y. bent miesto ar pašto 
pavadinimas, parašomas ru
siškai (žinoma, "kirilica“.).

5. Kai pastatomi didesni 
fabrikai, kaip Kėdainiuose 
ir Jonavoje chemijos fabri
kai. Elektrėnuose (Vievy) 
ddelė šiluminė elektros sto
tis, tomis progomis į Lietu
vą atgabenama tūkstančiai 
rusų ir nemaža dalimi net 
kriminalinio elemento. To
se vietose moterys turi būti 
labai atsargios. Pasitaiko 
labai daug kriminalinių įvy
kių.

6. Esama žinių, kad ru
siško elemento gabenimais 
į Lietuvą, lietuvių išvežimu 
kitur norima sudaryti Lietu-

8. Rusams privilegijos: 
jei lietuvis, atvykęs į mies
tą. gauna darbą, jis turi bū
ti čia ir prirašytas. O kad 
būtų prirašytas, jis turi su
sirasti butą, kad kiekvienam 
šeimos nariui tektų po 13 
kv. metrų gyvenamo ploto 
(seniau buvo devyni). Tuo 
tarpu jokiam rusui ar jo šei
mai, iš kitur atgabentiems, 
šis normavimas netaikomas. 
Jis kiekvienu atveju prirašo
mas, dažnai jam ir butas pa
rūpinamas.

9. Lietuviai, paleisti iš Si
biro (kur. manoma, jų yra 
dar per 100,000),-labai sun-

1
garbingas demokratinių so
cialistų gretas.

Geriausios sėkmės linki
me Jums ir visam "Keleivio“ 
redakciniam bei administra
ciniam kolektyvui. Iš kuo
pos iždo siunčiame kuklią 
piniginę auką.
LSS 116-sios kuopos vardu:

Jurgis Palionis, 
pirmininkas

Alfonsas Nakas,
sekretorius

"Keleivio4 
J. Sondai

redaktoriui

Tamstos redaguojamą de
mokratišką ir tolerantišką 
savaitraštį "Keleivį“ sveiki
nu 60 metų sukakties proga.

Ta proga linkiu dar daug 
dešimtmečių atšvęsti. 

"Keleivio“ skaitytojas 
A. Sukauskas 

Detroit. Mich.

voje gyventojų balansą, kad, kiai gali įsikurti Lietuvoje, 
krašte lietuvių liktų ne dau- Į Jiems patariama grįžti atgal
giau kaip 49%, o rusų — ne j į Sibirą arba keltis į Kara- 
mažir.n kain SI c/> . Tada mn- Koii/moiio criti oncimnznnfi !mažiau kaip 51%. Tada mo 
kyklose visi dalykai bus dės
tomi tik rusų kalba-

7. Esą, rusai Lietuvoje vi
sai nemano iš jos išsikelti. 
Vienas, rusas generolas, išė
jęs į pensiją, buvo paklaus
tas. gal dabar grįšiąs į savo 
tėviškę. Atsakė: "Ja ne du- 
rak, nepojedu tuda golodat“ 
(Aš ne kvailas, nevažiuosiu 
ten badauti). Jis pasirūpi
no ir daugiau savo giminių 
atgabenti į Lietuvą.

liaučiaus sritį apsigyventi į 
tarp rusų.

10. Sibiro atskirose vieto
se, kur yra daug ištremtų lie
tuvių, jiems jokiu būdu ne
leidžiama turėti savo vai
kams mokyti lietuvišką mo
kyklą. Jos neleidžiamos ir 
Tilžėje (dabar "Sovietsk“).* 
Kas nori lietuviškai moky
tis, iš Tilžės turi eiti į kitą 
Nemuno pusę.

(Bus daugiau).

C .K. Braze — dažnai rasė. kol 
prislėgė senatvė, gyvena Flori
doje.

"Keleivio Redakcijai
Prisimindamas prof. Ste

poną Kaįrį, kaip Jūsų laik
raščio bendradarbį, ir norė
damas pagerbti Jo atmini
mą, tuo pačiu linkėdamas 
"Keleivio“ štabui 60 metų 
sukakties minėjimo proga

lyuiiiį gyvenimu-
Tamstą tikrai gerbiąs
Albertas Puskepalaitis

So. Boston, Mass.

Gerb. "Keleivio“ Redakcija,
Širdingai sveikinu "Kelei

vį“ jo 
proga.
metų beveik tiek pat, kiek ir 
aš. Taigi abu švęsime sukak 
tuves. Linkiu "Keleivio4 
leidėjams nepavargti ir to-

60 metų sukakties į 
"Keleivis“ jau turi

šešiasdešimties sulauku
siam "Keleiviui“ linkime ne 
senti, o jaunėti ir nemirti 
nei "širdimi“, nei "vėžiu“, 
bent jau iki Lietuva bus lais
va nuo raudonojo maskoliš
ko amaro!

Detroitiškiai "Keleivio 
skaitytojai

Pranas B r©nskis ir A. Nakas

geriausios sėkmės, siunčiu hau velnius m prieta-
piniginę auką $10.00.

Su gilia pagarba
Jūsų mž. Br. Galinis

Savaitraščio 
Redaktoriui p 
Gerbiamasis,

Šiais metais "Keleiviui“ 
sueina 60 metų. Tai graži 
sukaktis. Daug vargo ir rū
pesčių jo leidėjai ir redak
toriai turėjo įdėti, kad jis 
būtų gyvas. įdomus ir nau
dingas kiekvienam skaityto
jui.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Detroito 352 kuo
pos valdyba ir nariai širdin
gai sveikina Tamstą, p. J. 
Sonda. "Keleivio“ 60 metų 
jubiliejaus proga ir linki ir 
toliau dirbti taip svarbų dar
bą. neišeinant iš savos nusi
statymo linijos. Tebūnie 
"Keleivis“ lietuviškumo tvir
tovė ir visų pasididžiavimas.

Linkime laikraščiui dar
didesnio — šimto metų ju-j 
biliejaus sulaukti.

Gyvuokite!
SLA Detroito 352 kuopos 
vardu

A. Sukauskas,
pirmininkas 

P. Januška, 
sekretorius 

Detroit, Mich.

"Keleivis44 
J. Sondai.

rus iš lietuvių tarpo. Daug: 
jau gero esate padarę, daugĮ 
kas "Keleivi“ beskaityda-j 
mas nusikratė prietarų ir1 
baimės, vaiduoklių ir kito
kių kunigėlių išmislų. Aš jau 
su "Keleiviu“ gyvenu 38 me- 

Į tus ir nesiskirsiu, kol maty
siu skaityti. Mūsų ir visi trys 
sūnūs išmoko lietuviškai 
skaityti. Maikio su tėvu pa
sikalbėjimus beskaitydami. 
Taigi, dar sykį —Valio "Ke
leivis“ ! Dar ilgų ir laimingų 
tau metų!
Antanas Kučinskas su šeima Sovietu Sąjungos kosmonautai 

Bykovskiai džiaugiasi savo nau
jagimiu sūneliu.Strathmore, Altą.

Harvardo universiteto pasirinkta ”Woman of the year“ 
Vicky Albright ir jos sužadėtinis Kevis Lewis, Harvar
do universiteto studentas.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS M1CHELSONAS

IŠ BALFO VEIKLOS
Šalpa sausio-kovo menesiais

Sausio - kovo mėnesiais 
Balfo paramos ieškojo keli 
tūkstančiai lietuvių. Toji pa
rama buvo daugeliui suteik
ta. Per šį laiką Balfas pa
siuntė individualių siuntinių 
16,321 dolerio vertės 352 
šeimoms. Iš jų 98 siuntiniai 
buvo pasiųsti į Lietuvą ir Si
birą, ir jie kainavo Balfui 

' 6.833 dolerius; Lenkijon pa
siųsta 210 siuntų su rūbais, 
kurių vertė buvo apie 8,500 
dolerių.

Balfas taip pat sušelpė 
grynais pinigais 48 šeimas, 
tam reikalui išleisdamas per 
3,000 dolerių.

Dviem šeimom buvo pa
gelbėta atvykti iš Europos 
į JAV, suteikiant paskolas 
laivakortėms. Išleista 802 
doleriai- Vasario 16 gimna
zijai, pagal aukotojų valią, 
nusiųsta 7,522 doleriai. Vi
sus 1964-65 mokslo metus 
Balfas “iš savo kišenės“ pir
ko gimnazijos mokiniams 
duoną ir tam reikalui išleido 
3,000 dolerių. Saleziečių 
gimnazijai aukotojai per 
Balfą sudėjo 780 dolerių.

Knygų vajus
Balfo atstovui aplankius 

Pietų Amerikos lietuvius, 
buvo pradėtas platesnio 
masto knygų - vadovėlių -

Šiaurės Vietname JAV lėktuvų sudaužytas til tas. Ten JAV lėktuvai darbuojas dieną naktį.

MĖNULYJE GALIMA
NUSKĘSTI DULKĖSE

Neseniai Montrealy, Ka
nadoje. Įvykusioje Ameri
kos mokslui skatinti draugi
jos konferencijoje buvo pla-į prašydamas pagalbos, ka

Praeitais metais Nevv Yor- 
ke buvo 637 užmuštų (prieš 
10 metų tik 314). išniekinta 
1170 moterų (prieš 10 metų 
1054). apiplėšimų įvyko

čiai pasidalinta iki šiol gau
tais patyrimais ir žiniomis, 
kas laukia žemės astronau
tus kada nors išskridus į mė
nulį ar kitus erdvės pasvie
čius.

Į mėnulį nuskridus pirma
jame mėnulio ketvirtyje 
(jaunas mėnulis), yra daug 
pavojaus susidurt su lietum

NUSIKALTIMAI

NEVV YORKE

New Yorke kas 20 sekun
džių ivyksta nusikaltimas,
tai yra kas 20 sekundžių kas 7,988 (1953 m.—4849). Na, 
nors kreipiasi į policiją,' o gatvėje užpulta ir apiplėš

ta 14.831, gi 1953 m. 10,467 
Praeitais metais iš viso į 

vairių kriminalinių nusikal 
timų buvo 150.690, prieš 10 
metų — 92.021.

Suteikiant užpultiesiems

dangi buvo ar apvogtas, ar 
užpultas gatvėje plėšikų, ar 
kaip kitaip nuskriaustas.

Nevv Yorko miesto kovai 
su nusikaltimais išleidžiama 
kasmet virš 300 milionų do- pagalbą, buvo sužeisti 782 
lenų. Ir tos išlaidos tolydžio policininkai ir 7 užmušti, 
didėja, nes ir nusikaltimai Tai beveik panašu į karo 
auga. ' frontą.

Labas rytas, tėve! Į tį . Iš tikrųjų gi jis turės plokštelių vajus. Per pirmas
— Jes, Maiki, rytas ne- karštį. . į tris savaites į Balfo Centrą K” įju?“ Išrita i a

šlėktas. Atrodo, kad ir vasa- Olrait, Malkjeigu tu prisiuntė knygų: P. Lengvi-' erdvėje skraidančiu žvvru
ra greit ateis, ba paukščiai Kad mano salus ištik-, „as, prel. J. Končius, J J kurioJ tnwjnėliai eaH m£
jau linksmai čiulba ir lizdus > MJM yra karštis, tai pasakyk, Vembi ė. kun. V. Martinkus, ’ nenanrai2i lw k™ 
suka. kaip nuotakios kvarabosgy-'J. D. Taunis ir J. Galminas, £ 48 reX 'mir Sįkun*
- Vasaros laukia visi, tė- dytis? I o J. Tamašauskas iš Pater-I £ Geriausias lMte ml'

ve- _ Ko1 kas’ tive’ medlcl’ s™ padovanojo Liet Enci- n^io pilnatyje. nes tada ir
klopedijos visą komplektą. ercj vįų trupiniai skrenda vos 
Daugelis dar pažadėjo pn--------- 1—-■«-

— Nu, ale pasakyk, kodėl na dar neturi tinkamų vais- 
vasaros metu žmonės pa- tu tokiai ligai nugalėti. Tie-
gauna šaltį? sa. šarlatanai skelbia laik- sįųsti knygų bei žurnalų, i---------- i-l . .. . •- _ j — • — SK— ——o t -J------------ -—z— Aš. tėve, nesu dar ma- rūsčiuose ir televizijoje siū 
tęs, kad šaltį kas gaudytų, Į jo ligoniams visokių lašų ir
Ir kaip žmogus galėtų jį pa- W’> bet ligoniai nuo to raščių rinkiniai. Balfas savo 
gauti? nepasveiksta, tik apgavikai lėšomis daugeliui šelpiamų-

— Bet argi tu neskaitei pralobsta. į jų užsako ir apmoka perio-
gazietose. kad šį pavasarį — Tai tu rokuoji, kad ge- dinę spaudą, žurnalus, 
daug svieto serga šalčiais? liekarstvų nėra nuo šal-j
Aš pats jau turiu jį pagavęs, čio? j Vadovybė keliauja Europon

— Na, tai kam tėvas jį' — Bet nevadink, tėve, ši-, p nirmininkas kun
i tos ligos ’ šalčiu“- , Ito pnmininKa. "Įtvirtino kad dulkiu klodas

— Nu tai kain ia vari i n -V* Martinkus ir reikalų ve- tvirtino, Racl auiKių Klodas Nu, tai kaip ją vadin-, L Jankusplanuoj menulio paviršiuje nėra tiek
■ ja šių metų vasarą aplankyti gilus, kad astronautus su vi-

Šiam Balio knygų vajui ne- ^ėl saulės ugninių audrų ra- 
tinka dienraščių ar savait- diacijos. Šiaip ten saulės ra

diacija gali sužaloti ne tik 
žmonių kūnus, bet ir elekt
ronikos prietaisus pačiame 
erdvėlaivyje.

Arizonos universiteto ast
ronomas Gerard Kuiper

gaudei:
— Aš ir pats nežinau, 

kaip jį pagavau. Tik pasiju
J J 2^--.— Sakyk: sloga.tau, kad jau turiu- Ir nega-J 

liu nusikratyti. Pradėjau net
bijoti, kad nepristotų amo- kad kalakutai sako: slunk- 
nija ar kitokia kvaraba. ! tas. Ar tai nebus ta pati pa-

— Sakai, nežinai, kaip jį vietr®?
“pagavai“. O nežinai dėl to. ~ ta pati. tėve, tik og 
kad nesupranti, ką “šaltis“ reikėtų sakyti slanktas, o ne 
reiškia.

betm -u- • j- i laisvosios Europos lietuvius, įsu erdvėlaiviu prarytų,
- As, Malki, girdėjau. su?ipažinti su jų visuomeni-j Kalifornijos universiteto 

ne veikla bei šelpiamųjų Prof- Haiold U re v. taip 
būkle. Balfui ypač įūpi Va-į Pat, Corne.l universiteto 
sario 16 gimnazijos proble-į moKslnnnkas dr- Thomas 

f' 1 Gold perspėja, kad neseniai
Marinei- 7 padarytos mėnu
lio fotografinės nuotraukos

— O tu žinai?
— Žinau. tėve.
— Nu, tai išvirozyk.

siunKtas“. Iš tikrųjų tai yra į Nors pinnminkas n rei a- 
trys tai ligai pavadinimai: j EuroJ™n
sloga, slanktas ir kataras.
Bet pastarąjį žodį mūsų

— Tavo liga, tėve, nėra žmones retai kada vartoja, 
joks šaltis, bet greičiau karš- Ji*s yra išvestas iš graikų 
tis. Ir ne tėvas jį pagavai, kalbos.
bet jis tėvą. — Bet tu- Maiki, nepabai-

__Ar tu šiur? gei nian sakyti, yra koks
— Taip, tėve, tave užpuo-; spasabas nuo tos ligos apši

lę tokios bakterijos, kurios; saugot, ar ne? 
sukelia slogos ligą.

savo lėšomis, nes norima 
šalpai aukotas lėšas naudo
ti tik šalpai, tačiau bus atlie
kama ir Balfo šalpos darbų 
studija Europoje.

išprakaituoti? O kaip tu iš-
— Aš, tėve, nesu dakta- prakaituosi be šnapso?

— Ne, Maiki, šį kartą nie- J ras’ žinau, ką (laktai ai 
- - ' pataria. Jie sako, kad ge

riausia nuo slogos apsauga 
tai stipins organizmas. O 
kad jis būtų stiprus, tai rei- 
kalingas geras maistas, poil- 

• • *■----- --------Tik nerei-

Z < —
kas manęs neužpuolė. Galiu 
pasibažyt. kad nebuvo jokio 
užpuolimo.

— Palauk, tėve. aš tuoj 
paaiškinsiu, kaip tokie užc « , i _ | sis ir tyras oras. lik nerei-
puolimai pasidaro, žmogaus, persivalgyti ir nereikia 
burnoje visada yra bakten- [
jų, kurios tik laukia progos;' _ • a,. neb ;
pradėt, ataką. Kol žmogau., eįnant
kūnas sveikas ir - L.' , pantę romo su arbata? 
stiprus, jis neduoda tiems
mikrobams įsigalėti. Bet jei | ~ ^igu romas butų geras
tik žmogus peršąlą, nedaval-i vaistas, teve tai daktaiai
go, nedamiega. arba miega į Ju Jie
neišvėdintame kambary, kur, pataria alkoholio vengti, 
nėra gi-yno oro. jo orga- Į — Bet as. Maiki, kalbu a- 
nizmas susilpnėja, ir tie mik- pife romą, ne alkoholi.

bakterijos tuoj pra- į — 0 kas yra romas, tėve,

visiškai nieko nepasako a-! 
pie dulkes ant mėnulio, ir' 
jis mano. kad tų dulkių klo
das greičiausiai yra gana gi
lus.

— Prakaitas, tėve, nėra 
sveikatos ženklas. Jis tik pa
rodo, kad žmogus yra perši- 
lęs. O tai nėra sveika, tėve. 
Pats organizmas stengiasi 
karštį pašalinti. Kai tik kū
nas perkaista, tai esantis ja
me vanduo virsta į garus ir 
išsimuša pro odą viršun. Tuo 
būdu kūnas atvėsta.

— Nu. jeigu tu tiek daug! 
žinai, tai paaiškink man dar 
vieną klausimą- Kas reikia 
daryti, kad komai neaugtų

robai ar . _ . ...
deda veikti ir daugintis, j jei ne alkoholis? Išimk iš ro- deiiuoja.
Gerklės ir nories gleivėti mo alkoholį, tai liks tik ne- — Tik neik pas Zacirką,
mezginiai įdega ir išsipučia; 
žmogus pradeda čiaudėti,

I....._ 2i ... 2_________ ___

Covington, Ky„ banko kasininkė pastebėjo, kad ant 
šito banknoto antspaudo ir serijos numerių dalis užeina 
ant paveikslo, todėl pinigų rinkėjai tą $5 vertės bank
notą jau vertina $3,000.

KAS GI YRA TAS MURKLYS? ŽODYNAI
Keleivic administracijoje

. • i - ta,.__galite gauti šiuos kiekvie-Murklys yra neturtingos ūkininkes Daugtenes ina- refkalingus Zo(lynu«. 
mis—apsukiūs katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių, Anglų-lietuvių kalbos io

įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą dyna», V. Baravyko, 36d 
1 psl. apie 20.009 žodžių, kai

na .................................. $4.tK
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-ant kojos pirštų?

— Reikia nusipirkti pla-' ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
‘"-oSS dabaraš irPažistamiems- AP-'sakos kaina SL8° SU Persiun,imu-

jau eisiu, ba saltis mane ba- Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

gardus vanduo. , tėve. Eik tiesiai namo ir at-
— Bet ar tu ,Maiki. neži- sigulk į lovą, tai greičiau pa

kosėti ir sako “pagavęs šal- nai, kad dėl sveikatos reikia . sveiksi. 636 E. Broadway

“KELEIVIS“

___ i___ So. Boston 27, Mam.

Anglų-iietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, oa3 puslapiai, 
kcina ........................ $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Ar skaitei 
šias knygas?

?AUK ASARAS MASK
VOJE, Barboros Annonie- 

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

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

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

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segate eilėraščiai, 
111 pat, kaina.. .. .$2.00

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
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-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

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

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

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

no vaizdžiai parašyta šio 
Į krašto lietuvių istorija, 

500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
Kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAL 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLY^, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psL 
kaina .........................$1.80,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
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..............$3.50Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, II VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
laida, daugiau Kaip 30,000

žodžių, 586 psl., kaina $7.00.
Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas, .edaga*-c pref. J. 
Balč’konis ir kt., yra apie 
45,('00 žodžių, 990 psl.,i 
kaina .... . .. ............... $12.00

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

Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mi 
$3f E» Broadvay, j*
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MOTERŲ SKYRIUS
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IRENA JOERG

Daine
(Tęsinys)

Tada mums, lietuviams, prasidėjo iš naujo kryžiaus 
kelias. Vokiečių vadovybė sukonfiskavo ir paskutines 
dar nuo rusų užsilikusias atsargas. Pne maisto krautuvių 
pakibo plakatai su užrašu: "Verkauf nur fuer Reichsein- 
heiten“. Ištisos gatvės su namų kolonomis buvo užimtos 
vokiečių karininkams ar jų civilinei vadovybei. Taip pat 
ir mums teko kraustytis iš pirmojo aukšto Į žemutinį, ži
noma, paliekant visus geresnius baldus. Prasidėjo alkio ir 
šalčio dienos- Neviltis ir trūkumai persekiojo nuo ryto iki 
vakaro, o mano tėvas, sunkiai sergantis (kalėjime su- 
bloginta širdimi), gulėjo visiškai apatiškai. Apie mano 
tolimesnes studijas nereikėjo nė galvoti. Nebuvo pinigų 
joms finansuoti. Reikėjo rūpintis tėvo pasveikimu. Bet 
kaip? Tėvas tikėjo mano melu ir nuolat ragino mane va
žiuoti į Bareikus atsigabenti maisto. Taip, savaime su
prantama. Iš Bareikų. Aš pardaviau dalį motinos pavel
dėtųjų papuošalų, kad iš nesąžiningų spekuliantų parū
pinčiau, kas reikalaingiausia gyventi. Aš nuėjau taip toli, 
kad pradėjau pati klastoti tariamuosius dėdės Jono laiš
kus. kuriuose pasakojau apie ūkį ir jo rūpesčius. Tėvas 
buvo dar per silpnas palikti lovą. Man pavyko vienoje 
kontoroje gauti sekretorės darbą ir bent truputį paleng
vinti beviltišką būvį. Užtatai vakarais pusalkanė ir pavar
gusi vos beįstengiau viskuo apiūpinti tėvą.

Tuo pačiu metu pirmame aukšte, viršum mūsų buto, 
karininkai beveik kiekvieną dieną švęsdavo pergalę ir 
kartais taip garsiai, kad mano vargšas ligonis dejuodavo 
dėl nemigos ir galvos skausmų.

O vieą tokį vakarą man pagaliau trūko kantrybės. 
Aš puoliau į viršų ir rūstumo nugalėta iš visų jėgų atplė
šiau mūsų buvusio buto duris, kad tą pačią akimirką atsi
durčiau tarp šokančių karininkų ir jų besikvatojančių 
meiginų.

( harles Miller atvedė du savo vaikus (3 m. dukterį ir 2 
m. sūnų) į katalikų bažnyčios raštinę ir juos ten pa
liko su rašteliu: *’Atsiprašau. brangieji. Aš jus labai 
myliu.** Bet po kelių valandų jis nuėjo i policiją ir pa
reiškė. kad žmona jį paliko prieš 2 savaites ir jis nepa
jėgė vaikais rūpintis.

Teisės patarimai

Klausimas

r-A. ’

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro

z
informacinio pobūdžio. Klausimus 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 Ave., Rosiindale,
Boston. Mass. 02131.

Pradžioje tame bendrame triukšme manęs beveik 
niekas nepastebėjo, tačiau prieš akis sustojo vienas auk 
to ūgio uniformuotas vyras. Ar aš ko ieškanti? O gal no- i 
rinti kartu pasilinksminti? Žinoma, esanti širdingai kvie
čiama. Gal kokiam solo šokiui? Aišku, tik ne su tokiom 
grimasom.

Uniformuotasis šiek tiek pasitraukė, kai pykčio kre
čiama šūktelėjau: "Apačioje guli sunkiai sergantis, ar 
ponai nenorėtų bent kiek atkreipti i tai dėmesio?“

Dėmesio? Į vieną lietuvį? Visi juokėsi choru, tik 
prieš mane stovįs karininkas su smuiku rankose tylėjo. 
Kurį laiką žiūrėjo į mane lyg nustebęs, po to prakalbo: 
"Jūs turite ligonį? Kur? Žemutiniame aukšte? Tik nurim
kite, mano draugas yra gydytojas. Eikite namo ir turėkite 
kantrybės, mano vardas Gilbert Mohr“-

Nuo to vakaro mūsų pilkosios dienos tarytum pra
giedrėjo. Netrukus tasai Gilbert Mcnr tikrai atsivedė savo 
draugą daktarą, mūsų didžiausiam nustebimui, jau gana 
daug suprantantį 'lietuviškai. Tai buvo labai simpatiškas, 
nuoširdaus būdo gydytojas austras. Kur nebūdamas už
bėgdavo į mūsų butą su vaistais tėvui ai puikiu maistu iš 
kasino virtuvės ar šiaip kokiu menkniekiu. Gilbert Mohr, 
matyt, nenorėjo nieku atsilikti nuo savo draugo ir pradėjo 
panašiu būdu tėvą ir mane lepinti. Kartais ateidavo jiedu 
kartu, kad bendrai pasijuoktumėm iš Gilberto pasiryžimo 
išmokti lietuvių kalbos, kuri tačiau jam jokiu būdu neno
rėjo pritikti prie liežuvio. Daktaras puldavo pagelbėti, 
tuo sukeldamas tėvui nuoširdaus juoko.

• A
Kartais daktaras rodinėjo mums savo žmonos ir vaikų 

(jų turėjo net ketvertą) nuotraukas. Neatsiliko ir Gilbert. 
Ne. vedęs jis dar nebuvo, bet turėjo sužadėtinę. Salzburgo 
mieste. Ir kalnų ten esama kaip milžinų, puiki ten gamta, 
galingi Alpių vaizdai. Sužadėtinė pradedanti nerimauti, 
kad jis, Gilbert. nė karto nepasiskundęs kalnų ilgesiu... 
Žinoma, kalnai, esą. mielas dalykas, bet ir lyguma ir jos j 
žmonės turį savotiško patraukimo...

~ 1

Danutė Paškevičiūtė

ILGIAUSIA KELIONĖ

Šiandieną varčiau laišką:
Tėviškė mana seniai jau palikta.
Jie sako, kad nei pirkios ten nėra-
Nei svirno.
Kad ten prie vieškelio suaugo
Tankus beržų miškas,
Paliko tik tas pats dangus.
O aš tenai ant griovio kranto
Basomis kojomis liečiau žoles
Ir ten verkiau nuo stogo varvančių
Lašų sulyto mažo, juodo špoko.
Tenai mes laido jom senolį mano.
Tuo pačiu vieškeliu mes nulydėjom jį mirmi.
Kapų koplyčioje ten gaudė varpas.
Ir laikas skaitė ten senus, sukrypusius kryžius.
Tuo vieškeliu, kuris paraistėmis ir pamiškėm nueina, 
Nubrido mano protėvių karta Į kartą.
Nubrido jie liūnuotais rudeniais 
Suplikusiu gyvenimu į mirtį.
Ir aš šiandieną parėjau Į tėviškę 
Atsiminimų akmenėliais išgrįstu taku.
Pasižiūrėti liūno vandeny atspindusio dangaus 
Aš parėjau ilgiausioje kelionėj mano.

Skystas maistas
Neretai pasitaiko, ypač 2. Tok? pat miežių kruopų 

senyvame amžiuje, kad vie- nuovalas, ilgai pavirintas 
toje velykinių gardumynų dideliame vandenyje, su- 
ter.ka pavartoti dietiškus maišytas su greifruchto ir 
valgius. oranžų sunka pagal savo

Skystas maistas, kuri ga- skonį. Ga-Iima pasaldinti. 
Įima būtų per šiaudelį trauk- 3 Geras vištienos bulijo- 
ti, labai gerai pritaikytas nas, įyras ar su j-yžių gerai 
dantų, gerklės, visos burnos, pavirintomis kiuopomis. 
lūpų n įvairiems vidurių su- Vaikams galima Įplakti vie- 
sirgimams. \ ienok ir jis tu- na ^jpušir.io trvnį dėl stip
rėtų būti taip apskaičiuotas. rum0
kad organizmas galėtų gauti 4 pienas
pakankamai maistingų me- . .
džiagų — baltymų, riebalų, 5. Maistingas pienas. Tai 
druskų, cukraus, angliavan- karštu pienu užpilti sutrinti 
denių ir kt. migdolai. ”Sabajonas“ —

Į toki valgymų sąrašą ga- tryniai, ištrinti su cukrum 
lėtume įdėti sekančius pa- *r užpilti pienu, kuris labai 
tiekalus: lengvai šildomas ir maiso-

1. Gerai pavirintų aviži-mas-Šokoladas, virtas pie
nių kruopų nuovaras (oat),ne- Kakao, 

klijuko pavidale, sumaišyto 6. Nesušaldyta, skysta 
pusiau su pienu ar be nieko. želė.

Taip jie nuolat kalbėdavo, retai pamiršdamas pa-J 
klausti, ar mums tikrai ko nors netrūksta. Viršum mūsų' 
pergalės šventės taip pat aprimo, tik kada nekada girdė
josi radijo pranešimai.

Vokiečių frontas Rytuose pradėjo linguoti- Dabar 
Reicho didžiūnams reikėjo daug žmonių. Iieškojo uni
versitetuose ir įvairiose įmonėse patrankoms maisto, ir, 
lietuvių jauni vyrai atrodė tam dar pakankamai verti, i

Prasidėjo atspaius pasipriešinimas. Mano daugeliui pa
žįstamų studentų grėsė pavojus būti sugrūstiems į pir
mąsias Stalingrado fronto linijas, nors nė vienas jų neži
nojo už ką.

Ir čia leitenantas Gilbert Mo’nr parodė man ir mano 
tėviškei didelio supratimo ir simpatijos. Jo drauguo dak- 
taiyii gelbstint, man pavyko daugeliui jaunikaičių gauti 
ligos liudijimus, kuriuose buvo įrašytas išsigelbėjimo žo
dis: "Untauglich“.

(Bus daugiau).

Norime pirkti namus. 
Prieš apsisprendžiant, norė
jome sužinoti, kiek ”mort- 
gage“ gausime. Mūsų agen
tas sakė. kad jis pasirūpin
siąs "mortgage“ gavimu. Po 
savaitės jis mums paskambi
no ir pranešė, kad mes ne
galime gauti eilinio (conven- 
tionai) mortgage. bet mes 
galime gauti toki mortgage. 
kuris vadinasi "F.H.A.“ 
mortgage. bet kad mums 
teks mokėti bankui didesni 
procentą už paskolą. Klau
sėme, kodėl mums bankas 
neduoda to mortgage. už ku
ri reikia mokėti mažesnius

7. Limonadas. Verdantis 
vanduo su citrinos griežinė
liais pastovėjęs. Galima pa
saldinti medumi ar cukrum.

8. Vaisių sunkos, geriau
siai šviežiai padarytos.

9. įvairios daržovių sun-. 
kos — morkų, tomatų, bu
rokėlių ir kt.

I. Jogurtas (Rūgusis pie
nas. užraugintas su bacilla 
bulgaris)- Pasukos (Butter- 
milkį, jeigu nepučia vidu
rių.

II. Trintas ar tarkuotas 
bananas, atskiestas pienu ar 
klijuku. ar citrinos sunka su 
vandeniu.

12. Kokoso riešuto pie
nas. Jis vpač turtingas kal
kėmis. tinka vaikams, kai 
auga dantys ir iš viso gera 
kaulams medžiaga.

13. Daržovių sriubos (ve
getariškos ). pertrintos, skys
tos. Galima užbaltinti grie
tine. at pasukomis, ar kiau
šinio tryniais, ar buliono ku- 
biku. Skanios būna rūkšte- 
lių ir špinatų sriubos.

A. Gerutienė

nuošimčius. Sako, šitas, nors 
ir reikia mokėti kiek dau
giau. yra tikresnis dalykas, 
ir iš viso nėra skirtumo, ku
rios lūšies mortgage gausi
me, nes ir nuošimčių skirtu
mas via nežvmus. Bet mesv
dabar su žmona tariamės, 
gal. sakome, mes už tuos na
mus permokame, kad ban
kas nenori mums duoti 
mortgage?

Mūsų kreditas yra labai 
geras, savo skolas mokame, 
abu dirbame. Tad bankui ri
zikos nėra. Pasakyk Tamsta 
mums. kas yra tas F.H.A 
mortgage-

Bostonietis,
Keleivio skaitytojas

Atsakymas

"Federal Housing Admi- 
nistration“ sutrumpintai va

dinamas F.H.A. Federalinė 
valdžia, norėdama padėti 
žmonėms įsigyti savus na
mus. sutinka apdrausti (ga
rantuoti ) bankų suteikiamas 
paskolas namams įsigyti. Ki
taip sakant, federalinė val
džia sumažina bankų riziką, 
duodama paskolas namams 
įsigyti (mortgage). Tokiu 
būdu bankai gaii būti libera- 
liškesni arba laisvesni, tei
kiant paskolas, nes jų rizika 
labai sumažėja. Jie gal? duo
ti didesnes "mortgage“ su
mas. Kai pirkėjas kreipiasi 
i banką paskolai gauti na
mams įsigyti, jis suteikia rei
kalingas žinias, o bankas iš
pildo vadinamą Mortgagee’s 
application for Commit- 
ment. Namai bus apžiūrėti 
ir įvertinti (appraised) ir 
pagal įvertintojo nuomonę 
bus nustatyta suma, kurią 
pirkėjas gaii gauti namams 
Įsigyti. Tai tokia tvarka 
F.H.A. paskolai gauti.

Paprastai, jei namų kaina 
nėra išpūsta, tai yra — jeigu 
už juos nepermokama, nėra 
sunku gauti eilinį (conven- 
tional) mortgage, jei kitos 
sąlygos, kaip pav. pirkėjo 
kreditas ir namų vietovė 
(location) yra palankios. 
Su "conventional“ mortga
ge reikia mažiau mokėti 
nuošimčių, kurių per eilę 
metų — 15, 20 ar25 — susi
daro nemažai. Be to. nėra 
suvaržymų (penalties). jei 
pirkėjas norėtų greitai ap
mokėti skolą.

JDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

DEL LAISVOS LIETUVOS. Liete, 
▼os socialdemokratų raita’ dėl bo! 
šėriku okupacijos ir teroro Lieti' 
▼oje. Kaina........................... 25 Co’

ĮVTTG.-N1S I PRAEm. X. tono 1 
domūs atsiminimai. 477 pal.. fce* 
M ................................ 85.00

OIENOJAN’’’ “knygnešio karaliaus’’ 
SŪrap® Kinro Bielinio ?don:ft- »t«' 
minimai. 464 pal.. kaina.... 86.00

1908 METAI. Kinrn Bielinio aririmi 
ntmu antroji dalis. 59? ooslania-' 
Kama .• • • • 86.0

LTETUVTT7 DAINOS AMERTKO.TF 
aorifiko ir <«ured«»eflvn -Tena? Ba
lys. 472 dainos su gaidom i-. Ang

liškai duotas kiekvienos dsino- 
tnrinys todėl tinka dovanoti m 
lietuviškai Tekalbantiems. iv***- 
826 pos!. kaina ...................... 85 O*'

<5OCTAT.T7WA<! ir PFt’GT.ia °- 
rašė E. Vandervelde. vertė Vard’ 

Kaina ............................ 75 Cn*

MART.ROROrOTPS l.TTHUANIAN 
8ELF-TAUGRT M Inkienė. gr 
ras vadovėlis lietuviu kalbo- mo 
kytis angliškai kalbarčiam. 14

kaina .......................... 87.26

• t •
- r- i 9

~r"• i /1

Filmu aktorė Aurora de Alba 
(ispanė) ant namų stogo Romo
je mankštinasi, . pasiruo&dama 
naujam filmai.

tEMATTEP RASTtl Gerrinaio- tu
sų rašytojos nirmoio karo mc 
Amenkoje .mrašvii vaizdeli*! • 
rašytojos oaveik’Iu. I2S puvlania
kalu* ........... .•••••••. SO f

TAVO KELIAS I SOCIALIZME 
Parašė leonar RI urnas. Trumpa 
sociaiizmo aižkin’n.nas. Kaina iŠ

IUOZAS STALINAS. arba kai 
Kaukazo išponis buvo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cn

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, geram* 
pcp:?riuje. hama ................... 88.c>

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktato 
ra faktų šviesoje. Trumpe bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
I .aha i daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. 60 Cnt.

<FNOVES LIETUVIŲ P.’NIGAI nuc 
heniansių laiku iki Lietuvos na 
priklauecmybės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 886 pst. geras popierius 
kaina ...................................... 910.0C

tLTORfŲ SESELT. V. Puttoo-My- 
kclaiėio romanas trijose dalyve 
Viros trys dalys jriėtos J viena 
Aut'rius. uats buvęs kunigas, ap 
r*.-o. kaip kunigą* Vasaris išsiža 
dėjo kunigystė* dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 081 puslapis 
Kaina ................................. 99.09

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valiu
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina............................ 14 (Ml

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
ga išiai iliustruo**. parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kat-

\EMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuo- 
<o romą tas iš 1935 metų Suvalat- 
įos ūkiomka sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų Pirma daiis 3S0 
pal. Raina................................83 08.

..IETUVA BUDO. Stepono Kaino 
labai vaizdžiai tT jdomiai parašyti 
atsiminima: katu Lietuva nėlėeė 
iš miego, gt-nau<d« dovana kiek
viena proga, gražiais alėtais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato se

na kietais viršais 85.00. minkštai* 
vir šais ...................................................... 84.08

SOČIAI DEMOKRATU A IR BOb- 
3EV1ZMAS. Haga! Kautskį, nee- 
jausiomis žiniomis papildyta tu< 

laušimu knygutė. Kaina. . 25 Cao

r A& AL1.IO LIETUVIŲ ŽINYNAM 
peruose Anicetas Šimelis, daugy- 
oe žinių lietuvių n angių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

*04 pal. Kama ........................ 86.68

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAJU 
RES. S2 psl- kaina......... 28 Ca*

..IETUVIŲ KALBOS GRAMaTIKa. 
fa rasė ar. D. Pilk*. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-.. 144 pusla
pių. Kaina ................................ 81.08

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
N ESI MAS, arna kodėl mosuuee nė
ra vienybė:., 80 psl.. kaina .. 81.60

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, p. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 
toks tvanas būti ir kų apie tas sa
ko mokslas? Kaina ........... 28 CM.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Aficbelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tentų valgių receptu 
132 puslapiai, kaiua...............81.28

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai aaug paveikslų, 266 psl. gera 
popiera. Ketas ...................... 86.08

SIAURUOJU TAKELIU, K. te 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir •* Amerikos lietuviu gyva- 
nimo. 178 psl-, kaina ........ .  82.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai te 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menė* santvarka ir kodėl jl dat 
keisis. Kaina ....................... 29 Ok

.IKMOK RATINIO SOČIA bl/Mv 
PRADAI. Popu lis n ir naudinga 
knyga Siu dienų Klaaaunaw.s su
prasti. Kaina ........................... 98c.

Užsakymus ir pinigus prašome austi šiuo adresu: 
KELEIVIS

27. N



Nr. 17,1965 m. balandžio 2S KELEIVIS, SO. BOSTON Patepi? Septintas

VIETINĖS ŽINIOS
Menininku dienos Bostone suotą (ji pati atliko ir skai- 

Praeitas savaitgalis Bos- tytojo vaidmenį) fragmentą 
tone buvo, galima sakyti, iš- is Mariaus Katiliškio veika-
tisinė meno šventė.

Štai šeštadienį Tautinės
lo “Miškais ateina ruduo“ 

Aplamai, tai buvo maloni
S-gos namuose ivyko daili- !)roga pasidžiaugti svečių ir 
ninko Adomo Galdiko pa- vietiniM rašytojų literatūri- 
rodos atidarymas. Į atidary- niu dailiuoju žodžiu, kurį 
mą susirinko nemažas būrys mūs^ parengimuose retokai 
bostoniškių, kurie šia paro-1 girdime. Be to, šis vakaras 
da ir domėjosi ir džiaugėsi, parodė, kad ir iš tolimų vie- 
nes tai vienas iškiliausių lie- tovili Pakviesti rimti meni- 
tuvių dailininku. Parodos ninkai net ,iboto dydžio sa-. 
atidarymo proga apie dai! lėJe neduoda jokio materia- j 
A. Galdiką ir jo kūrybą pa- linio nu°stolio rengėjams, 
grindinį žodį tarė poetas Po literatūros vakaro jo 
Stasys Santvaras. programos dalyviams ir

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 30 d. smuiki
ninko Iz. Vasvliūno koncer
tas Joidan Hali.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI Dovanos už naujus skaitytojus

Gegužės 2 d. Prudencijos 
Binkienės ir Stasės Dauge- Kazys Almenas, UPĖ Į 
lienės koncertas So. Bostono TUS, UPE Į ŠIAURĘ, 
Liet. Pil- Dr-jos salėje. romanas I dalis. 325 psl., II 

r # dalis 302 psl.. kiekvienos da-
* iies kaina $3-00.

Gegužės 8 d. Bostono Miš-' Alė Rūta. KELIAS Į 
raus C boro banketas So. KAIRĘ, premijuotas roma-

Paroda tęsis visą šią sa
vaitę. bus uždaryta sekma
dienį, gegužės 2 d. Reikia ti
kėtis. kad ji bus gausiai lan
koma ir meno mėgėjai pa-

svečiams Genovaitė ir dr. 
Bronius Mickevičiai surengė 
šaunų priėmimą savo na
muose. Svečiai rašytojai ten 
buvo ir apsistoję, nes Ma-

sinaudos reta proga įsigyti dus Katiliškis yra Genutės 
dail. Adomo Galdiko kuri-, Mickevičienės brolis, o Hen- 

I tikas -Vagys taip pat giminė.mų-
Praėjusį penktadienį į 

Bostoną iš Chicagos atvyko 
rašytojas Marius Katiliškis,

Sekmadienį abu svečiai 
literatai dar dalyvavo labai 
pobūvy Nijolės ir Pauliaus

o šeštadienį ir poetas Henri- jaukiam ir gyvam studentų 
kas Nagys iš Montrealio. ; Žigų bute. kur buvo pasikal- 

šeštadienio rytą jie apsi- beta literatūrinėmis temo- 
lankė lituanistinėje mokyk- mis, susipažinta su jaunąja 
loje, o vakare dalyvavo Bos-1 Bostono lietuvių studentijos 
tono Kultūros Klubo rengta- j ir aplamai inteligentijos 
me literatūros vakare Tarp-! kaita. Cia svečiai ir bosto- 
tutinio Instituto patalpose. į niškiai praleido kelias tikrai 

Literatūros vakaras praė- malonias ir nepamirštamas 
jo su dideliu pasisekimu. Čia va!aV.^a?* Pr??a Marius 
savo kūrvbą skaitė rašvtojai Katiliškis pateikė įdomių at- 
Marius Katiliškis, Henrikas dmjnimų pluoštelį, gi Hen- 
Nagys, Stasys Santvaras, dkas Nagys ir Antanas Gus- 
Zigmas Gavelis. Antanas taitis paskaitė ir kūrybos
Gustaitis, o dramos sambū
rio nariai Zita Zarankaitė. 
Irena Žukauskienė. Edvar-

Anglijos karalienės antrasis sū
nus Andrew. i metu amžiaus.

Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos

Birželi'' 20 d. Laisvės! 
Varp»7 gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

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

C H L RC ■ *. = Lt I įugpiūčio 8 d. Minkų ra-
į dijo gegužinė Romuvos par
ke Brocktone.

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

PAIEŠKOJIMAI

Albinas Baranauskas,
KARKLUPĖNUOSE, pre-i "KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM
karna S*^™anaS‘ P?i"! 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 "KELEIVI“.

nas iš .JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., į 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, i KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
romanas iš lietuvių emigran-' DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS, 
tų gyvenimo. 242 psl., kai-
na $2.50

Jonas Aistis. POEZIJA 
Joje yra šio žymaus poeto; 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir

Patikimiausias
maisto produktas, parankiausias skubančios šeimininkės 

pagalbininkas yra tikras importuotas

Lenkiškas kumpis

-1»
c s # r 

0:3
 j

todėl,
mėsos

Vienoda jo kokybė ir puikus skonis gaunamas 
kad šis kumpis gaminamas iš pirmos rūšies

specialiai šeriamų ienkiškų kiaulių.Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė. II d., romą- 

; nas. 309 psl.. kaina $3.25.
Jurgis Gliaudą. ŽlKSNO 

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu
emigrantų gyvenimo, 268 
nsk. kaina $2.50.

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

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

Juozas Kralikauskas. TU- Į 
NAGO UGNIS. premijuota?! 
romanas. 205 pusk. karna 

; $2.50.
' Alovzas Baronas: VIENI j

šis skanėstas, karštas arba šaltas, 
tž- itarnavęs šį geriausios kokybės 
simboli. parduodamas šiais vardais:

A I A L A N T A 
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.

Paieškoma Jadvyga Sinkevi
čiene - Sinkievicz, mergautine 

• pavarde Savickaitė, gimusi Kai
šiadoryse. šiuo metu turėtų būti 
apie 60 metų amžiaus. Arba jos 
dukterys Vanda. Jadzė ir Rita 

, Sinkevičiūtės - Sinkievicz. bai-
,, - I Kasios aukštuosius mokslus .ir
Gegužes 13 d. pasirodys sūokie > gyvenusios New Yorke. Ieško 

* pašto ženklai Eultone. Mo.. kur j Jan;na DuLskaitė.
, * i Rašyti šiuo adr—prieš 20 metų paša-,1

U.S.rCENTS

Telieka pageidauti, kad 
tokios kultūrininkų viešna- 
ges butų dažnesnės, nes jos ' Churchjllis

dabar vadinamą
das Mickūnas ir Uogintas pažadina didesnį visuome- 
Kubilius atliko akt. Alek- rės dėmesį ir kūrėjui, ir jo ke 'geležinės

sandros Gustaitienės rėži- kūrvbai. į uždangos“ kalbą.

adresu:
Mrs. VI. Kondrotienė 
25 AJhany Ave.
Toronto 4. Ont. Canada. 
Ieškau savo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir

Į šmito. kuris yru gyvenęs mZi- Sl MEDŽIAI, 117 psl. kai- ' ĮįCtincns „eiuvn SKiEžr’3 
j realy ir iš ten išvykęs i JAV.' na * 1.50.

draugo Stepono

Kai kurie Mercuries automobiliai turės šitokius naujus 
vairus. Sakoma, kad jie bus daug patogesni.

šeštadieni lankėsi Zuzana! J.is, -v,ra ,ki> * Mosėdžio valsč. T, . T • Sabalu kaimo.PetkaasKiene ir \ew Jersey. į
kuri taip pat atvažiavo į Ke- , 
leivio banketą.

Leo Smilgis 
1584! Steel Street 
Detroit 27, Mich.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbų.

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

Tuojau siųsk ši skelbimą ir
Po kelių dienų streiko ; savo vardą su antrašu, ir mes 

The American Thread bend- atsiųsime vaistų išbandymui.
ROYAL PRODUCTS 

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

WILLIMANTIC, CONN. 
Baigėsi tekstilininkų 

streikas

rovės virš 1.400, The Pote- 
mah Mills ir Aberfovleį 
Manufacturing Co. 300 dar- 
bininkų grįžo į darbą,'lai
mėję 5 centus valandai.

Iki šiol atlvginimas buvoi 
$1.75 valandai. Ten dirba, 
daugiausia moterys.

Pr. Naunčikas j
i

SKAITYK STASIO MI 
i CHELSONO PARASYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

! STAIS VlRSAIS $4.00,
1 KIETAIS— -SS.no

Laisvės žygio dalyviai Bogulusa. I^a., išdidžiai pajuokiančius baltuosius.

Astronautas James A. McDivitt 
praktikuojasi Meksikos Įlankoje 
nusileisti iš erdvėlaivio. Po jo 
nusileis antrasis . Edward H. 
White. Numatyta, kad jie Ge
mini erdvėlaiviu skris birželio 
menes).

II
COAST
GUAPO

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiau? gyvenimo. 233 psl.. 
kaina $2.50.

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

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre ! 
mijuota? romanas, 279 osl.
aina $3.90.

Vytautas Alantas: TARP ! 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462; 
iusL. kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- • 
PELIAI NEGRĮŽ T A į 
KALNUS. 509 pusi., kain? 
T5 no

Ale Rūta. MOTINO" 
LANKOS, romanas anir 
motinos meile, jos tikslą ir 
•ūpesti išauklėti savo vai 
<us pilnais žmonėmis ir ti
grais lietuviais. 397 psl. 
aina $4.00.

mo.
Vincas Ramonas: MIG

OTAS RYTAS. 166ousl. 
'■aina $2 00

Ca-jf Jfs' x*s x » a ais’S W s's’sr s,
NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, H 
‘omus. 336 psl . kainą $5

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS. jo gyvenimo ir 
darbu apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslu. 374 psl.. kaina $6

organizacija
UVIZ-<CU-lcų * t*

APDRAUDOS. bet 
toja nariu Į SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, ge

resnė? nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos ps.grindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariam? teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.e g’^ba. 31 SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
STA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo SI00.00 iki 
SI 0.000.00.
$LA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.SI.A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narvs ia
rauna pats.SLA galima gauti apnranda nuo gimimo dienos :ki gilios se
natvės.
SLA kuonos yra žymesnėse beturiu kolonijose, jos teikiažinias anie andrauda? ir įstojimo salvgas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 

i darome? Ar pažįstame jos 
praeiti?

1 . .Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 

! yra dr. Vandos Sruogienės 
1 parašyta Lietuvos istorija.
I Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administraci joje.
aooosioososososoooeooceeeee)

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta
Knygoje pirma karta pla-Į bolševikinio teroro sistema, 

čiai aprašytas Karo Muzie- 
jus, garsėjęs laisvės kovu
paminklais. Okupantas rū

tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų

sas ši muziejų panaikino. ‘ broliai, seserys, giminės ir
i - - ,_______draugai Knvfrns kaina —

$2.50.
, laisvės kovų paminklai din- draugai. Knygos kaina 
po-

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
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. Nasvyqio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE LI
THUANIAN NATION, pa- 
rašė Kostas Jurgela, 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 LITHUANl- 
AN RECIPES, paraše Juza 
Daužvardienė, kaina $2.
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Vietines žinios
Pavasario dainų koncertas

Bostone jis Įvyks gegužės 
2 dieną, 4 vai. popiet Lietu
vių Ki iečių Dr-jos salėje, 3- 
čiam aukšte. 368 W. Broad
vvay. So. Boston. Mass.

Programą atliks Pruden- 
cija Bičkienė ir Stasė Dau
gėlienė — iškiliosios šių die
nų solistės, plačiai žinomos 
ne tiktai lietuvių visuomenė
je dėl puikių balsų ir Įdo
mios interpretacijos, bet

taip pat plačiai besireiškian
čios ir amerikiečių vokalinio 
meno bailiose, dalyvaujan
čios koncertuose bei operų 
pastatymuose.

Solistės turi dideli reper
tuarą. Be solo dalykų, jos 
atliks ir retai girdimų mote
li] duetų. Akomponuos kom
pozitorius Vladas Jakubė- 
nas ir Rūta Daugėlaitė.

Po koncerto bus vaišės, 
muzika ir šokiai*

moeoooeeooeeooeec

SANDAROS MOTERŲ KLUBO

BANKETAS
NAŠLIŲ KARALIENEI ANN DEKOFSKI 

PAGERBTI

Sandaros salėje. Gegužės 2 d. Pradžia 5 vai. vak.

Garbės svečiai bus karalius Ignas Kubiliūnas, karalienės 
palydovė Elena Jurkevičienė ii* ilgiausiai našlaujanti 
D. Juronienė.

Po vakarienės bus šokiai.
Kviečiame visus atsilankyti. Nė vienas nebus apviltas. 

Sandarietės tikrai maloniai visus priims ir sočiai pavaišins

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

padf-da sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

T
OliniALSlA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 west BiūGADWAY, šs. gsstss 27, Mass^ Tek AN 8 , 8764 
Uersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
Katalogų.

IŠTAIGA lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SĄž:NIN- 
GIAUS1AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERsIcNClA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURiSTO įgaliojimai?

Siuntiniai priimami KS'dien nuo v isi o vai. vaa.. Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

Bostone girdėsime ir 

matysime savo operų

Bostono Mišrus Choras, 
kuliam seniai vadovauja 
komp- Julius Gaidelis, yra 
pasirj žęs Bostone pastaty
ti komp. Juliaus Gaidelio 
operą "Gyvnašlė“, kuriai 
libretą parašė poetas Stasys 
Santvaras.

Tai didelis sumanymas, 
nelengvai Įvykdomas, rei
kalaujantis daug darbo ir 
lėšų, bet, žinant mūsų choro 
ir jo vedėjo tvirtą pasiryži
mą ir ištvermę, galima nea
bejoti, kad jis bus Įvykdy
tas. Žinoma, čia reikia ir vi
suomenės paramos. Ją jau 
galėsime parodyti gegužės 
8 d., kada choras rengia sa
vo metinį koncertą-banketą 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje. Jei tą dieną 
salė bus kupina, tai ir chorui j 
atliks vienas kitas doleris 
operos pastatymo išlaidoms.

Todėl būkime pasiruošę 
šitam mišraus choro koncer
tui gegužės 8 dieną.

Šia proga Įdomu pažymė
ti, kad Bostone pirmą kaitą 
opera buvo pastatyta 1924 
m. gegužės 30 d. Tai Miko 
Petrausko ”Eglė , žalčių ka
ralienė“.

Naujas Kultūros Klubo 

pirmininkas

Praeitam Kultūros Klubo 
susirinkime buvo pranešta, 
kad ateinanti sezoną Kultū
ros Klubo pirmininku sutiko 
būti muzikas Izidorius Va- 
syliūnas. Geros sėkmės!

"Brandos Atestatą“ vaidins 

Nevv Yorke

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris gegužės 2 d. iš
vyksta i Ne w Yorką, kur su
vaidins čia su dideliu pasi
sekimu pastatytą "Brandos 
atestatą“. Išvažiuoja 15-kos ‘ 
žmonių trupė.

Lietuviai šokėjai

N. Anglijos šventėje

Praeitą savaitgali Saugus, 
Mass.. mieste buvo N. Ang
lijos tautinių šokių 20-ji 
šventė. Ta šventė rengiama 
kasmet. Jau ilgus metus jo
je dalyvauja ir Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamas tauti
nių šokių sambūris. Praeitą 
šeštadieni jis (jaunesniųjų 
ir vyresniųjų grupės) taip 
pat joje dalyvavo su dideliu 
pasisekimu.

Padėka

Pabaltijo Moterų Klubo 
valdyba reiškia gilią padė
ką šiems asmenims, padėju-

Pamaldos evangelikams

ŠĮ sekmadienį, 'gegužes
2 d. 2:30 vai- popiet First 
Lutheran Chureh, 299 Ber- 

siems suruošti madų parodą: • keley St. Bostone, bus Bosto- SienM klijavimas apmušalais,
Gražinai Danasienei : jo apylinkėse gyvenan-'

jos nuoširdų darbą. Įdėtą tiems ^tuviams evangeli- 
ruošiant madų parodą. Jos kams pamaldos, kul ias lai

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY

kys kun. H. Dumpys.dėka modeliai gražiai ir tin
kamai pasirodė. Dail. Juliui 
Špakevičiui už artistinį sce
nos paruošimą; Kleinui ir J. su P10§raraa*
Venckui už technikinį bend- ’
radarbiavimą; R. Šležui už Pavogė automobilį

Po pamaldų bus arbatėlė

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Nauja. ”P A G AL UŽSAKYMĄ*

FORTŪNA
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Patvarumas

Shell degimo galva

Svaru* gera* šildymą*

Aliuminini* apdangalas

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

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

PARDUODA, {RENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

šviesų tvarkymą ir J. Gaide
liui už muzikinę dalį. Pagar
ba ir padėka priklauso L,

Viena viešnia, išėjusi iš 
Keleivio banketo, neberado 
savo automobilio kurį buvo

Jasaitienei, kuri taip gyvai pastačiusi Broadway netoli 
ir Įdomiai atliko pranešėjos paįt0
ir modelių apibūdintojos pa 
reigas. ir visoms, kurios bu
vo modeliais: mažytei Šle- 
žaitei. seserims Ramūnei ir 
Daivai K lemaitėms. A. Da-

kambarių pertvarkymas, 
klojimas lentelėmis ir k t., 

mūrijimas,
durą ir langu pakeitimas, 

spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.

Niekas dėl jų negali 
varžytis.

Skambinti tel. LI 2-2776 
tarp 9 vaL ryto ir 5 vai* vak.

REAL ESTATE

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSEO BROKERS

KETVIRTIS REALTY
379 WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127 J
Tel. 268-4649 i

^oMSAėuoeeaooeeoeioioaoooo^j
Televiziją 
ir radiją

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-ja turi rimtai susirūpinti 
dėl šios rūšies vagysčių. Juk 
beveik po kiekvieno paren-

nasanei. D-Izbickaitei. sese- gimo kas nors neberanda 
rims Daivai, Danai ir Laimai: savo automobilio. Tai vaikė

zų darbas. Draugijos vado
vybė pagaliau turėtų kokiu 
nors būdu pažadinti polici-

Paliulytėms, G. Karosaitei,
Baltienei ir K. Baltakei,
Ulevičienei, Daivai Mučins- 
kaitei, Giedrei ir Jūrai Gali- 
nytėrns, I. Galinienei, Kris-; wayų pasidairytų, 
čiukaitytei, Manomaitienei,
M. Dačytei. A. Malėnaitei.
G. Danasienei ir Teresei Pa
liulytei. Už jų sumanumą ir 
skoni rūbus siuvant ir grakš-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP* 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ją, kad ji budriau po Broad- j jr kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. s-ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

^ococoocooeoooGficcoeoonę^

Telefonas: AN 8-2805 {
Dr. Jos. J. Donovan ♦

*į Dr. J. Pašakarnio •
! į p e d į n i s i 
Į OPTOMETRISTAS J
{Valandos: {.
»nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.' 
(Vakarais iš anksto susitarus;-
; 447 BROADVVAY •

South Boston, Mass
Išnuomojamas vienas kam

barys II aukšte su visais pa
togumais, atskiras įėjimas, 
311 E St. So. Bostone.

Kreiptis i savininke 1 aukš
tumą juos rodant dar kartą te. 
ačiū.

Moteių Klubas taip pat 
dėkoja visoms toms, kurios 
bet kuriuo kitu būdu prisidė
jo prie madų parodos ruoši
mo ir jos pravedimo. Ačiū.

Valdyba

Ii jūros skautų gyvenimo

Kovo 27 n. Nemuno tun= 
ta? buvo pakviestas ir daly
vavo Bostono latvių skau
tų-čių 15 m. Įsikūrimo iškil-• 
mėse. Ta proga broliams lat
viams padovanotas lietuvis-, 
kas takelis — lietuvių liau
dies meno kūrinys.

Balandžio 3 d. Įvyko Ne
muno tunto tėvų komiteto 
susirinkimas, kuris perrin
ko tą pačią valdybą 1965 
metams — pirm. Irena Ma- 
nomaitienė.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
21 Treadway Rd., Dorchester, 

Mass.. 02125. išnuomojamas 3- 
čiame aukšte 5 kambarių butas. 
Galima apžiūrėti vietoje arba 
skambinti telefonu: 963-8117.

KORTŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA 

M a d a m e Lynn
Ji patars ir pagelbės visais gy. 
venimo reikalais. Vienas vizitas 
išspręs jūsų klausimus.

DL^». KILU Ava O JU DIUU nm <r»v-we>p
Dorchester. Tel. 442-5772.

Laivų statybos inž. Edvi
nas Kiantis (Pranaitis), se
nosios kartos lietuvių išei
vių sūnus, Įrašė savo sūnų Į 
lietuvių jūrų skautus ir pa
dovanojo Nemuno tuntui 14 
p. puikią valtį.

Broniu* Kova*

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

MRS. .PI E R C E, 
BURTININKĖ 
PATARĖJA

taipogi kortų metėja savo 
privatiniame bute 

915 Beacon St-, Boston, 
nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 

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

ii

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
pBpuonaiai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu 

žiedus, papuošalui

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 1

1 Peter Maksvytis S

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
10L7 mę., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Carpenter A Builder
925 E. Fourth SL, 

So.

i
II

Atlieka visus pataisymo, remon- | 
to ir projektavimo darbus iš lan- • 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir J 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- j 
lavimų. šaukite visados iki 9 va- j 
landų vaitam. J

Telefonas AN 8-3630

LAISVES VARPAS

naujosios angluos lietuvių 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 vaL ryta 
AM Bangomis 1190 kilociklu

FM Bangomis 106.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi- į • 
jo* valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
• Sekmadieniais ir šventadieniaia 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Coocord Rd.. Billerica. Mi

TEL. MO 3-2948

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Brsadtray, Urp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir
runos ar nonos Twr r m

j Draudžiame nuo polio, viso- • 
{kių kitokia ligų ir nuo nelai- { 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
1 Visais insurance reikalais } 
J kreiptis: •i t

BRONIS KONTRIM }
Jestice of thePeace—Constable Į 

598 E. Broadwav J
, So. Boston 27, Mass. Į
{ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483} 
• i

A. J. NAMAKSY
Real EsUte & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

I

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. «
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HiU Avė. 
Dorchester, Mase.
Tel. CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i




