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61-MIEJI METAI

Vietname nieko nauja - 
kariauja ir kalba apie taiką

Vietname tebekariauja. Apie derybas ir taiką daug 
kalbama, bet nieko daugiau nedaroma.

Jau mėnuo, kai preziden
tas Johnsonas paskelbė, kad 
jis yra pasiruošęs bet kada 
diskutuoti karo baigimo 
Vietname klausimą, bet iš 
tikrųjų nė vienu žingsniu 
neprisiartinta prie derybų 
stalo.

JAV sako, kad partizanai 
P. Vietname visą paramą 
gauna iš Š. Vietnamo, todėl 
su partizanų atstovais ne
bus deramasi, o tik su Š. 
Vietnamo vyriausybe. Š. 
Vietname bombarduojami 
keliai, karo sandėliai ir kiti 
taikiniai, kad būtų sutruk
dyta pagalba partizanams. 
Tie veiksmai nebus sustab
dyti tol, kol nebus įrodymų, 
kad komunistai nepuls P. 
Vietnamo ir pripažins jo ne
priklausomybę.

Š- Vietnamas reikalauja 
prieš pradedant derybas su
stabdyti bombardavimą ir iš 
Vietnamo ištraukti JAV ka-

Prancūzija, Sov. Sąjunga, 
bet yra griežtai priešinga 
Kinija. Kol diplomatai ne
gali surasti priemonių tai
kiam sprendimui, kariai ka
riauja. Australija pažadėjo 
atsiųsti savo karių batalio
ną. JAV karo laivai blokuos 
Vietnamo krantus.

Paskutinėmis žiniomis, 
JAV karių Domininkonų 
respublikoje jau yra 14,000.

Kastro pripažino, kad ko- 
i munistai įsijungė į sukilimą.

■
Dinamitas prie JAV

i konsulato
Montrealy pne JAV kon

sulato išsprogdinta bomba. 
Konsulato namų 75 langu 

, stiklai susproginėjo, 6 duris 
išlaužė ir padarė kitokių ma
terialinių nuostolių.

Policija dsft- neišaiškino, 
kas tai padarė. Kovo mėnesį 
nepatenkintieji JAV politi- 

, ka Vietname taikos šalinin- 
• kai kelias dienas piketavo 
konsulatą.

>menę.
taip šitas priešingas nuo- 
nes suderinti ir abi puses 
esti prie vieno stalo derė-
iki šiol dar nesugalvota. ĄraĮ,u iaLstubi'S 

Ganoma, kad būtų neofi-j - a
liai progos ir Vietnamo! nesutaria 
usimą aptarti, jei susi-
ktų konferencija Kom- Tarp arabų valstybių ir 
Ižijos neutralumo ir sienų Izraelio eina šaltasis karas 
antavimo klausimu, šitai Tuniso prezidentas Burgui- 
Terencijai pritaria JAV. ba pasiūlė baigti tą karą ir 

pripažinti Izraelį. Dėl tokio 
pasiūlymo kitose arabų vals
tybėse kilo didelis triukš
mas. Keliose valstybėse ap
daužytos Tuniso atstovybės, 
buvo sulyta Tunisą pašalin
ti iš Arabų Valstybių Sąjun
gos, bet tas pasiūlymas at
mestas, tačiau priimtas pa- 

į siūlymas nesitaikyti su Izra
eliu ir jo nepripažinti.

Plieno unija laikinai 
susitarė

Joan Bosch

Juan Bosch, Domininkonų res
publikos prezidentas, kuris 1963 
m. buvo nuverstas ir priverstas 
apleisti kraštą.

Gary Thomas Rowe, FBI agen
tas. buvo Įėjęs į Ku Klux Klan 
tarpą. Jis išdavė ir tuos. kurie 
nušovė Viola Liuzzo. vežusią 
Šeimos žygio dalyvius.

Plieno unija su darbdavių 
atstovais susitarė laikinai 
Darbininkai laimi 11 su pu
se centų, bet iki rugpiūčio 
1 d. abi šalys gali susitarimą 

i atšaukti, ir po mėnesio unija i gali skelbti streiką.
Tuo būdu išvengta streiko 

gegužės 1 d., bet tas pavojus 
dar tebėra, jeigu iki rugpiū
čio 1 d. nebus galutinai susi
tarta ir sutartis pasirašyta.

TEISIA VIENĄ KU KLUX 
KLAN VYRĄ

Hayneville, Ala., pirma
dienį prasidėjo Collie Leroy 

! Wilkins teismas. Jis kalti
namas , kad esąs vienas iš 
trijų, kurie nužudė Violą 
Liuzzo iš Detroito, vežioju
sią Šeimos žygio dalyvius. 
Jam gresia mirties bausmė.

Kada bus teisiami kiti du, 
dar nežinoma.

Viršuje JAV lėktuvnešis Boxer stovi prie Domi ninkonų respublikos kranto, pasiruošęs gelbėti 
pagalbos reikalingus JAV piliečius, gyvenančius minėtoje respūuJikūje. 
respublikos sostinėje.

JAV užkirto kelią „antrai 
Kubai“

Domininkonų respublikon pasiųsta 10,000 JAV karių, 

kad ten nebūtų „antrosios Kubos“.

Lietuvių jaunimo
žygis Washingtonan

New Yorke sudalytas lie-: 
tuvių jaunimo komitetas, 
kuriam vadovauja Antanas 
Mažeika, gegužės 15 d. ren-1 
gia žygį į Washingtoną. ku-1 
rio tikslas parodyti Ameri
kos lietuvių jaunimo pritari
mą prez. Johnsono politikai 
Pietų Vietname.

Žygio dalyviai tą dieną 
10 vai. ryto renkasi prie Bal
tųjų rūmų. Žygyje kviečiami 
dalyvauti ir suaugusieji.

NUSILEIDO DĖL SKOLŲ 
JUNGT. TAUTOMS

JAV nusileido sovietams 
ir prancūzams dėl jų skolų 
Jungtinėms Tautoms, sutik- 
damos, kad tą klausimą iš
spręs visumos susirinkimas.

Kaip žinoma, ta skola su
sidarė dėl to. kad nei Sovie- VakurUOS€ drebėjo 
tų Sąjunga, nei Prancūzija,; „

Tito baudžia už 
sovietų įžeidimą

Praeitą savaitę Dominin
konų respublikoje prasidėjo 

! sukilimas. Sukilėliai skelbė, 
kad norį grąžinti į valdžią 
1963 m. nuverstą preziden
tą Bose h,kuris buvo demo
kratiškai išrinktas. JAV, 
matydamos pavojų savo pi
liečiams, pasiuntė ten apie 
5.000 karių, kad tie piliečiai 
saugiai galėtų būti išvežti.

Geru tikslu pradėtas suki
limas vėliau gavo kitokį po
būdį, kai juo sumanė pasi
naudoti komunistai-kastri- 

, ninkai ir Pietų Amerikoje 
Į įkurti „antrąją Kubą“. Ta
da JAV pasiuntė dar 5,000 
karių ir nežada jų atšaukti, 
kol ten nebus grąžintos nor
malios gyvenimo sąlygos.

Prez. Johnsonas, kalbėda
mas sekmadienį, pasakė, 
kad JAV nieko nesirengia 
laidoti, bet taip pat nenori, i 
kad jas kas nors palaidotų.

JAV tikslas Domininkonų 
1 respublikoje yra užkirsti ke
blią antrai komunistų valsty- . 
; bei Pietų Amerikoje.

Revoliucija pradėta geru 
tikslu — socialiniam teisin-

Jugoslavijos teismas nu- gurnui įvykdyti, bet ji vėliau 
baudė 9 mėn. kalėti moksli- • tragiškai pasisuko, kai ko

janinką Michailovą už tai, kad 
jis savo straipsniuos „Mask
vos vasara“ įžeidė Sovietų 
Sąjungą.

O ką jis iš tikrųjų parašė? 
Jis parašė, kad Sovietų Są-

munistai pamatė progą 
pasinaudoti.

Mes tikime, kad ten val
džia bus la isvai visos tautos 
išrinkta, kuri vykdys socia
linį teisingumą visiems pilie

Sean F. Lemass vėl išrinktas 
Airijos ministerių pirmininku. I <iįktatj^n'ė tvarka 
Jis žada į kabinetą pasikviesti
daugiau jaunų jėgų.

junga pirmoji sugalvojo ver- čiams, rūpinsis pažanga ir 
gų stovyklas ir palygino jas visų piliečių gerove, 
su Hitlerio mirties stovyklo- j Ko, prezidentaSj

i rni,S:... . , . x mes ginsimės, mes ginsime
Aiskindamasis teisme, Mi- gavo barius nuo užpuolimų, 

chailov pareiškė, kad tų sto- • vykdysime savo pasižadėji- 
vyklų palyginimas nebuvo mus> ginsime ne tik JAV, 
atsitiktinis. Jo nuomone. bet visas šio pusrutulio lais- 

'• ar tai vas tautas nuo visų, kurie 
būtų stalinizmas ar fasiz-, siekia jas sunaikinti, 
mas, vis ta pati, nesvarbu. į
kokiais ženklais ji pasipuo-1 ^aiP kalbėjo prezidentas 
susi ir kokios socialinis sis- Johnsonas. aiškindamas, ko- 
temos ii nuduoda siekianti- dėl JAV kariai išlaipinti Do- 
Michaiiov tvirtina, kad So-' mininkonų respublikoje.

GEGUŽĖS PIRMOSIOS

PARADAS MASKVOJE
Šiemet Maskvoje gegužės 

I-sios paradas skyrėsi nuo 
iki šiol buvusių, nes jame 
nedalyvavo kariuomenė.

Kariuomenės paradas nu
keltas į gegužės 9 d., kada 
sukanka 20 metų nuo hitle
rinės Vokietijos nugalėjimo.

20 METŲ NUO

MUSSOLINIO MIRTIES

Balandžio 28 d. sukako 
20 metų, kai Italijos partiza
nai pagavo buvusį Italijos 
diktatorių Mussolinį ir jį nu
žudė kartu su drauge su juo 
bėgusia jo meiluže.

Dabar jis būtų jau 82 me
tų amžiaus.

GROMIKO APLEIDO
n a. nv-iii i i

Beveik savaitę Paryžiuje 
viešėjo Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministras Gro- 
miko. Jis buvo labai iškil
mingai priimtas. Išvažiuo
damas Gromiko pareiškė, 
kad abi valstybės sutinka, 
kad dabar yra dvi Vokieti
jos, kad reikia saugoti Vo
kietijos rubežius tokius, ko
kius juos nustatė po karo 4 
didžiosios valstybės, kad a- 
bi priešingos Vokietijos ap
ginklavimui atominiais gin
klais ir abi prieš Š. Vietna
mo bombardavimą.

Žinoma, jis nepamiršo 
priminti ir Vietnamo.

nei kelios kitos valstybės' Žeme 
nesutinka mokėti taikos ka
riuomenės išlaikymo Konge 
ir kt. išlaidas.

DAR 3.500 KARIŲ 
I VIETNAMĄ

J Vietnamą pasiųsta dar 
3,500 parašiutininkų. Taigi 
dabar tenai jau iškeltos di
delės amerikiečių pajėgos.

BRITAI NUSAVINA 
PLIENO ĮMONES

Britų darbiečių vyriausy
bė paskelbė, kad ji rengiasi 
nusavinti plieno įmones.

Dėl to parlamente kils di
delių ginčų, nes nusavinimui 
yra priešingi tiek konserva
toriai, tiek liberalai.

vietijoje baudžiava dar ne
sibaigė.

Jugoslavijos diktatorius 
Praeitą ketvirtadienį bu- Michailovą pavadino reak- 

vo smarkus žemės drebėji- cionierium. Taigi, nors Ju-
mas keturiose vakarų vals- 

{tybėse prie Pacifiko ir Ko
lumbijoje.

Indijos - Pakistano 
pasieny karšta

Ind i jos-Pakistano pasie
ny prie Kutch įlankos jau 
sutraukta 100,000 karių ir 
jau yra šimtai žuvusių.

Tos dvi valstybės dėl sie
nų ginčijasi nuo pat jų ne
priklausomybės atgavimo.

goslavijoje yra geriau negu 
Sovietų Sąjungoje, bet lais
vės ir ten nėra.

NAUJAS PLIENO UNIJOS 
VADAS

Baigėsi oficialus jilieno li
nijos valdybos rinkimų bal
sų skaičiavimas. Prezidentu

Sovietų Sąjunga, žinoma, 
pakėlė triukšmą, pareikala
vo sušaukti Jungt- Tautų 
Saugumo Tarybą.

Pietų Amerikos Valstybių 
Organizacija pasiuntė į Do
mininkonų respubliką 5 as
menų komisiją, kurios tiks
las yra stengtis grąžinti ten 
normalias sąlygas.

Kai laikraštis leidžiamas, 
padėtis dar buvo nenusisto
vėjusi.

Aišku, visų pirma turi nu
rimti kovos. Paliaubos po-

išrinktas Abel, kuris gavo Piea‘aus atst°v1<? P^ngo- 
mis buvo paskelbtos, bet ne
vykdomos. Kai kovos pasi
baigs, P. Amerikos valstybių 
organizacijos atstovų užda
vinys bus remti demokrati
nes jėgas, grąžinti įvykius į 
konstitucijos kelią.

10,000 balsų daugiau, negu 
ilgus metus unijai vadova
vęs MacDonald-

Abel iki šiol ilgus metus 
buvo unijos prezidento pa
vaduotoju.

Barnum cirko klouną.* Paul 
York buvo nužudytas New Yor 
ko viešbuty, kuriame jis gyveno. 
Viršuje jis be kaukės, o apačioj 
su kauke. Policija žudikę dar 
nesurado.
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Kaip Alvito atlaiduose
Kas suvalkiečių nežino šv- Onos atlaidų Alvite, kur 

suplaukia didžiulė minia. Panašus buvo ir Keleivio 60 m. 
sukakties banketas balandžio 25 d. Jau prieš paskirtą va
landą So. Bostono Lietuvių Pil. Draugijos salė. didžiausia, 
kokią Bostono lietuviai turi, buvo pilna. St. Griežė-Jurge- 
levičius, J. Audickas. P. Brazaitis, o ir pats redaktorius J. 
Sonda iš paskutiniųjų stengėsi visus svečius susodinti, ir 
dar taip. kaip iš anksto buvo numatyta, bet tai sunkiai 
jiems sekėsi. Su kaupu salę pripildžius, nevienam teko 
grįžti namo, j tuos "atlaidus“ nepatekus.

Ir ko čia nebuvo! čia mačiau bostoniečius — Lietuvos 
ga rbė konsulą adv. A. šalną, adv. Z. šalnienę. dr. A. Ka
počių su žmona. Namaksius, adv. Young, B. Kontrimą, 
inž. B. Galinį, inž. K. Barūną, St. Santvarą, dr. K. Girnių, 
J. Kapočių, A. Mažiulį. A. Gustaičius., R. ir N. Šležus, A. 
Juknevičių, adv. J. Grigalių, dr. J. Repšį, M. ir Pr. Švei
kauskus, O. Ivaškienę. J. Tumavičienę. J. Keslerienę, ku
ri, kaip spaudoje buvo skelbta, išpardavė net 40 bilietų, M. 
Agurkienę su šeima, St. Janeliūną. St. Drevinską, A. And
riulionį ir tt. ii* tt- Kur čia visus ir suminėsi, pagaliau Bos
tone neilgai gyvenau, todėl nevisus ir pažįstu.

Kad ten būtų buvę tik vietiniai, tai gal nebūtų buvę 
taip ankšta. Bet mačiau, kad visą stalą buvo apsėdę Wor- 
cesterio Keleivio bičiuliai, su jo uoliu korespondentu J. 
Krasinsku priešaky. Iš Noivvoodo mačiau senus Keleivio 
bičiulius Grinkevičių, Krušą. Mačiau ir Lawrence kores
pondentą M. Stonie su sūnumi ir kitais, iš Brocktono P. 
Viščinį. Dar mačiau dr. B. Matulionį ir Simonavičių iš 
Rhode Island, E. Mikužytę, Br. Spūdienę, K. Bielinį. adv. 
S. Briedį, V. Kalvelį iš Nevv Yorko. Z. Petkauskienę su 
dukra specialiai į banketą atvykusią iš N. Jersey valstybės. 
Regėjau taip pat nepabūgusius virš 300 mylių kelionės 
ir 5 Binghamtono bičiulius — Balčikoni, E- Mikelionienę, 
M. Urbą ir Alice Liepienę. Iš Chicagos buvo Naujienų vyr. 
redaktorius dr. P. Grigaitis. Bankete buvo ir mūsų šių die
nų vienas žymiausių rašytojų Marius Katiliškis, kuris va
karykščiai dalyvavo Kultūros Klubo suruoštame literatū
ros vakare- Gal dar ir daugiau buvo iš tolimesnių vieto
vių. bet kur čia visus sužinosi ir pažinsi.

Tokią didelę, įvairią, ir seniai nesimačiusių bičiulių 
minią nelengva buvo ir banketo vedėjai M įch e įso nie nei 
suvaldyti, nes visi norėjo ta proga pasikalbėti, vienas apie 
kitą ko daugiausia sužinoti, apsiteirauti. — juk nežinia, 
ar kada bus tokia proga vėl pasimatyti?..

Maikio su tėvu pašnekesių autoriui Stasiui Michelso- 
nui tarus trumpą sveikinimo žodį, scenoje pasirodė solis
tas Benediktas Povilavičius. kuris savo gražiu galingu 
bosu net ir labai kalbius privertė dainai sukapti savo dė
mesį. Solistui akomponavo komp. Julius Gaidelis.

Jį pakeitė Bostono Dramos Sambūrio aktorius Jurgis 
Jašinskas. labai gerai suvaidinęs rašytojo Antano Gustai
čio satyrą vieno žmogaus teatrui "Penkiolika metų aplink 
save“ Čia dar "pavargusio dėdės4* vaidmenį atliko Algis 
Antanavičius.

? t t - z z •
Tuo meninė progrdMJnftšibaigt1. ffrtv'isąscefcąf ir^dar- 

eilę prieš ją užėmė Bostono mišrus choras, kuriam diriguo
ja komp. Julius Gaidelis. Jis gražiai sudainavo net pen
kias dainas.

Po meninės dalies pasivaišinus. Lietuvos garbės kon
sulas adv. Anthony Shallna dalyvius pasveikino, taip pat 
sveikinimo žodį tarė vakarykščiai posėdžiavusio ALSS 
atstovų suvažiavimo ir Naujienų vardu dr. P- Grigaitis. 
SLA centro iždo globėja Eufrozina Mikužytė ir dabartinis 
Keleivio redaktorius Jackus Sor.da.

Iš gausių sveikinimų raštu buvo perskaityti guberna
toriaus John A. Volpė ir miesto majoro John F. Collins 
sveikinimai.

Keleiviečiams tiktai kartą per penkeris metus tesu- 
sirenkant, aišku, netrūko kalbų, todėl ir banketas tęsėsi 
tol, kol salės administracija 'leido.

Baigdamas noriu priminti, kad šio banketo rengėjai 
pasirūpino ir tuo, ką kiti pamiršta: jie paskyrė atskirą 
stalą spaudos žmonėms. Mūsų banketų ir kitokių pobūvių 
i engėjai temoka iš spaudos tik reikalauti, kad jie būtų 
visuose parengimuose ir juos aprašytų, bet pamiršta pa
siųsti jiems veltui nors bilietą. Šio banketo rengėjai to 
nepamiršo. Nepamiršo jie ir savo kaimynų latvių spaudos 
atstovo O. Akmentinš pakviesti.

Ir pačiai pabaigai dar štai kas: Banketo vyr. šeimi
ninkas Napoleonas Jonuška su šeimininkėmis, be abejo, 
po banketo turėjo ilsėtis ne vieną dieną, nes jie atliko ne- 
jiapiastai daug ir sunkaus darbo, kad kiti turėtų kuo di
desnio malonumo. Taip jau visada yra.

J. Vik*.

Viršoje dr. R. Grigaitis (kairėje) ir S. Michelsonas 
ALSS suvažiavime. Vidury kalba K. Bielinis, greta 
sėdi pirmininkas J. Pakalka , kairėj St. Michelsonas. 
Apačioje iš kairės A. Hanehar. M. Michelsonienė. Br. 
Spūdienė. M. Strazdienė ir E. Mikužytė.

ALSS atstovų suvažiavimas

P. Brazaitis, W. Mankus, E., raus išnaudojimo sąjąją
Mikužytė. B. Viznienė.

Po $5: Br. Spūdienė, M. 
Strazdienė. Kalvelis.

Suvažiavime, be minėtų
jų, savo pastabomis pasi
reiškė E. Mikužytė. St. Brie
dis, M. Michelsonienė, St. 
Michelsonas ir kt.

J. Vik.

REZOLIUCIJOS

I
Sukanka 25 metai, kai So

vietų Rusija, slaptai susita- 
■ rusi su hitlerine Vokietija, 
savo ginkluotomis pajėgo
mis įsiveržė į Lietuvą, oku
pavo ją ir įjungė į savo im
periją.

Amerikos krašto lietuviai, 
kuriems visada rūpėjo jų 
gimtojo krašto likimas, jo

kolchozų tvarką, bolševiki 
nis okupantas sukurstė brol
žudišką pilietinį karą Lietu
voje.- Jo eigoje tas okupan
tas pakartotinai įvykdė dar 
ir kitą žiaui-ų Lietuvos gy
ventojų žudymą ir lietuvių 
tautos naikinimą (genoci
dą), kurio pasėkoje Lietuva 
neteko daugiau nei pusės 
miliono gyventojų.

b) mes. lietuviai socialde
mokratai išeivijoje, demo
kratinės santvarkos atstaty
mo ir socialinio teisingumo 
įgyvendinimo klausimu esa
me vieningi ir so’idarūs su 
tarptautiniu socialistiniu de- 
moki aliniu sąjūdžiu pasau
lyje.

Suvažiavimas kviečia čia 
išdėstytus teigimus įsisąmo
ninti ir jungtis tolimesnei 
kovai su brutalia Sovietų 
Rusijos okupacija Lietuvo
je iki pergalės.

3. Sovietų Rusija per 25- 
rius Lietuvos okupacijos 
metus sugebėjo Lietuvos ne
priklausomybės metais paki
lusios gyventojų gerovės ly
gį nustumti iki skurdžiausio*
ii žemiausio bado laipsnio. Įgiangūg draugai ir draugės,

4. Lietuvos rusinimas o-j Maionėkite priimti man0 
nuoširdžiausius linkėjimus

SVEIKINIMAI

kupanto vykdomas planin 
gai ir sistemingai įvairiau ir 
sukčiausiais būdais ir prie-

Uvė'ir gerovė, įsteigė i- H 6

meriKos Lietuvių Tarybą. - - iKa-. w s,uo Urpu nelmanoma
sudarytą iš pagrindinių ide- ,.elijos* kirtimus'ir ki.i peržengti, kad galėčiau su

J . j . - - i l jumis bendrai dalyvauti irtur, o išvežtųjų darbinmkų, miMi.

ir kuklią dovanėlę $25 Soci
aldemokratų sąjūdžio reika-

ologinių srovių atstovų ko-
, vai dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Tarptautinės politikos
■ raida buvo nepalanki mūsų į 
siekimui. Lietuva dar ir 
šiandien kenčia po žiauraus

vietoje atvežami rusai ar 
"plačiosios tėvynės“ paverg
tieji kitataučiai.

5. Visos Lietuvos ūkio sri-'ganą ’ Keleivį“. jo persona- 
tys — pramonės įmonės, že-1 bendradarbius ir visus 

....... . , , mės ūkio ir kitos — vra pri-1 skaity to jus, kurie bendromis
I bols^1kimo okupanto ;lete- kimštos okupanto agentų-! pastangomis praskynė platų 

veltėdžių. Jie tūno valdžios' vieškelį "Keleiviui“ sėkmin- 
ir mokslo įstaigose, mokyk-1 gai keliauti aukštai iškėlus 
lose, jaunimo organizacijo- šviesos žibintą per 60 metų, 
se ir visur, kur reiškiasi vi-, lietuvį darbininką raginant 

.. . , . ; suomeninis gyvenimas. Jų šviestis, organizuotis, jung-
sioje Kovoje, todėl nėra pa- už(javįnvs sekti kiekvieną1 tis ir žengti pirmyn su visais 
gnndo mums nuleisti rankas išnaudojamos tautos judėsi i susipratusiais darbininkais. 

} ir paliauti veikus išvien su, bej nusiteikimus. ' i gerinant savo ir visų žmonių

i pSėmi^^vTmis  ̂| «• Negalėdamas palaužti: buitį.
i kiančiomis to paties tikslo. lietuvi« taatos ir j°s darb° L“*3“ ^ele garbe sto- 
...... . žmonių atsparumo siekti; vėti greta tų, kurie giliai įsi -

Amerikos Lietuvių Sočiai- laisvės ir nepriklausomybės tikinę: jei nebus socialde- 
demokratų atstovai šiame savo kraštui, okupantas me- mokratų sąjūdžio, nebus ir

kad Lietuva atgautų laisvę,
' pritaria Amerikos Jungtinės 
{Valstybės ir daugelis kitų 
' tautų. Lietuva nėra viena

mis gyvybiniais klausimais. 
Kartu sveikinu ALSS or-

Balandžio 24 d. įvykęs. Dr. P. Grigaitis atskiru sUvąziavime pakartoja ; tąsi į lietuvių demoralizavi-, jų organo "Keleivio
Keleivio redakcijos pataipo- savo pranešimu palietė ide= T. !r. 1 J1 131
se eilinis apyskaitinis Ame- ologmius socialdemokrati- ie UY°S aisvmimo daibą ---------- ----------------
rikos Lietuvių Socialdemo-' jos klausimus- Tas sąjūdis . n?eH, °.s .,1.e.Vv.1^ . : įtaigojama mintis, kad da-
kratu Sąjungos atstovų su-‘ ypač sustiprėjo po šio karo. ir, KaiP 1 i šiol. ginti joje kartinė Lietuvos padėtis e-
važiavimas buvo darbštus ir Jau daug kur priešaky vais- denJJkratlJ°s pnncipus kaip santį pastovi visiems lai-
sklandus. į tybinio gvvenimo atsistojo P? akukos veikloje, taip ir kams> visos pastangOs

r v u ! socialdemokratų sąjūdžio ^,ekime'k3(1 buslma atstatyti nepriklausomą Lie- Sėkmingai aptarti gyvy
Lklausyta Centio komite- atgtovai Todė1 idomu Datir- klausoma Lietuvą atsistaty- tUvos valstybę esančios ! binius klausimus! Viso ge.

to narių apvskaitimai pra- .. . • • * «. v- dintų kaip laisva ir demo-nešimai o taip pat sąjungai U. tab?yblų ’T kratinė respublika,
atstovaujančių ALTe, VU- cialdemokratų siekimų at- 
Ke ir BALFe į ^mdzius. kūne jų progra-,

1 mose atžymėti.
Iš K. Bielinio pranešimo 

paaiškėjo, kad Literatūros 
Fondo išleistų knygų tiražas .

mą:
a) Lietuvoje ir išeivijoje

T„.l x avi i nluvumu ov’oi’KiancioC7VCKS
pareiga dėti visas pastan
gas išlaikyti ALSS. o kartu 
ir oficialų organą "Kelei
vį“.

ge-

II
Prie ALSS veikia ideolo.; Amerikos Uetuvių Sočiai-

studiin komisi ia Dr demokrat^ Sąjungos suva- studijų komisija. Dr. žiavimas jvykęs 1965 m
jau siekia per 10 tūkstančių Grigaitis yra vienas iš tos balandžio 24 d. So. Bostone, 
egzempliorių. Į išleistas kny-\kon1^JOS. nanil- Jodei tuo Masg apžvelgęs okupuotos 
gas sudėta virš 24 tūkstan-lk a^bimui! Pa' <;-e savo pra
šiai dolerių, jų parduota j°‘
10 tūkstančių dolerių.

bergždžios;
b) ta pačia proga šnabž

dama, kad dabar esamos są
lygos atskleidžia lietuvių 
tautai plačiausias kultūrinės 
veiklos galimybes ir di
džiausius šiose srityse pasie
kimus.

nausio:
Jūsų

A. Jenkins

Iš V. Vokietijos Eltos 
draugijos pirmininkas Vliko 
Įgaliotinis J. Glemža rašo:

kių sprendimu, o tik pasida
linta nuomonėmis. StudijosNe visos išleistos knygom , .

vienodu pasisekimu platina-: tęsiamos 11 poliau.
mos. Tautvaišienės "Tautų .J. Sonda pranešė apie Ke- 
kapinynas Sibiro tundroje“ leivį. 
visas leidinvs jau išparduo- ~ -- .
tas- Kiek nuostabu, kad iki ,. gavo svei-
šiol St. Kairio "Tau, Lietu- kinlTV "T™ 
va“ parduota tik keli šimtai.! < a.?.af * ° _ -
Joje S. Kairvs palietė kaip j^’. * £ n«* Vokietijos gėdingus
tik įvairiu didžiu darbų ir Į- kūne tų sveik nimų bus įs- 
vykių kupinus Lietuvos vais-į spaus *in 1 e ' ty
lybės atstatymo metus. Suvažiavimo vardu pa

sveikinti keleiviečius sukak-

... ...... . , įtikėjusieji tokiems okų-1 Mieli draugai
Lietuvos padėtį ir jos zmo- panto sirenų balsams tampa,
nių kovas per 25 metus su savo tėvynės ir išnaudoja- Sveikinu susirinkusius į 
okupantu — Sovietų Rusija mos tautos išdavikais ir ko- LSS-gos suvažiavimą. Sū
dei Lietuvos nepriklausomos vos su okupacija trukdyto- važiavimas vyksta "Kelei- 
valstybės atstatymo, prime- jais. vdo GO-ties metų sukakties
na pavergtiesiems Tėvynėje! 7. okupantas atsidėjęs 
ir laisviesiems laisvajame, sk;eidžia dar ir kitą melą_ 
pasaulyje tikrųjų Lietuvos vfea iįeivija norjnti a,_ 
valstybes duobkasių boKen- į lytoje nepriklausomoje 
kme, komum,t.n« Sovietų, Lietuvoje atsteigti kapita-
Rusijos ir fašistinės hitleri-

minėjimo išvakarėse, kurio 
išeitas kelias rodo ištvermę 
kovoje už žmogaus teises ir 
geresnį susitvarkymą. 

"Keleivis“ atliko savo

Įdcmu ir tai, kad kai ku
riomis Literatūros Fondo j^jtuviniame bankete buvo įga- 
leistomis knygomis yra pasi- Kotas dr- p- Grigaitis, 
naudojęs besimokąs jauni- ALSS Centio komiteto 
mas savo , mokslo diplomi- sąstatas paliktas iki šiol bu

vęs. ir kandidatu pririnktas 
J. Rimavičius.

niams darbams. O taip pat 
tos knvgos susirado paklau
są ir Lenkijos universitetuo-: .A., A .. .
se. kur studijuojama litua- Atiraiant suvažiavimą.

Centro komiteto pirmininko 
J. Pakalkos tartu šiltu žo
džiu buvo pagerbtas miręs 

gaitis padarė pranešimus a- sąjungos garbės pirmininkas 
pie ALTo ir YLIKo veiklą. Steponas Kairys 
Jie pasiūlė atitinkamas re-

nistika.
K. Bielinis ir dr. P. Gri-

zoliuciias, kurios suvažiavu- Suvažiavimo proga auko

siu buvo priimtos ir čia at- J°*
skirai skelbiamos.

(Rezoliucijų projektams 
peržiūrėti buvo išrinkta ko- t°ne- 
misija ir dr. P. Grigaičio, S. 
Michelsono ir J. Vilkaičio).

Po $25: A. Jenkins iš Ha- 
wajų ir LDD 21 kuopa Bos-

Apie BALFo veiklą pra
nešė Br. Spūdienė.

1939 metų rugpiūčio mėn. 
23 ir rugsėjo mėn. 28 d., 
taip pat 1941 metų sausio 
mėn. 10 d. slaptus susitari
mus, kurių pasėkoje Lietu
va buvo okupuota.

lizmą su visais jo padari- sunkų kelią, padedant ALS 
niais. S-gos nariams ir vadovybei.

Amerikos Lietuvių Sočiai- Lietuvos darbo žmonėms 
demokratų Sąjungos šuva- kovoje su carizmu ir ekono- 
žiavimas tokios rūšies prasi- mine priespauda ALSS-gos 
manymus kategoriškai at- draugų ir spaudos įvairi pa
meta ir pareiškia: rama buvo labai reikšmin-

- , a) Lietuvių socialdemo- ga. Toji parama dabartinei
L J.. , krat^n*s sąjūdis išeivijoje Lietuvai yra nemažiau rei-

kovoja dėl visiškos demo- kalinga.
kratinės santvarkos atkursi- A, . .. .

• t ♦ a. • • j* • Aš linkiu suvažiavimuimoję Lietuvoje Įgyvendini- , . u!
mo, t. y.—kad Lietuvos dar- geres sėkmės ir tikiuosi, kad 
bo žmonės, naudodamiesi ?“va?u>v,mas paieškos būdų 
laisvomis demokratinėmis ,r pnemonių sustiprinti, savo

Sovietų Rusijos ginkluoto
sios pajėgos įsibrovė į mū
sų kraštą ir tuojau ėmėsi 
žiauriai jame šeimininkauti: 
gyventojus terorizuoti., sui
minėti, žydyti ir be amžiaus 
skirtumo ir be kaltės tremti 
prievartos darbams į Sibirą 
ir šiaurinės Rusijos vergų 
stovyklas, lygiagrečiai skel
biant įžūlią apgaulę, esą, j 
okupantas Lietuvoje įgyven-j 
dina darbo žmonių išlaisvi
nimą — socializmą.

2. 1945-1949 metais, lau-

gyvenimo sąlygomis, patys: ™kl« >r efektmgai pns.de-
nustatys atkurtos nepriklau- H l?ne L.,?tuvos lalsv'n"no 

Lietuvos ūkio 's okupacijos.somos
tvarkos pagrindus; Jūsų J. Glemža

» « i - ,, i žydamas buvusius Lietuvo-
‘ kuopa Brooklyne (je £eTngS ūkj0 santykius ir 

aukojo $lo. , būdu brukdamas
Po$10: ALSS 116 kuopa, Lietuvos valstiečiams ūki- 

ALSS 70 kuopa. V. Anesta, ninkijos pavergimo ir biau-

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis



Nr. i S, 1965 m. gegužės 5 d. Keleivis, su. Boston r--r A-fe* CV|

kas nieko neveikia,
TO NIEKAS NBPBUUA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

K SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI. FLA.

Moterų Klubo banketas

Jis buvo balandžio 25 d. 
ir atžymėtas tuo, kad jame 
buvo moterų skrybėlaičių 
varžybos. Už tris geriausias 
skrybėles buvo paskirtos do
vanos. Pirmąją dovaną gavo 
V. Eberhart. antrąją J. Guss 
ir trečiąją V. McKay.

Be to, buvo ir margučių 
paroda, kurioje dovaną lai
mėjo Joanne McDernutt.

Jame mačiau svečius Ju-Į 
lių Pakalką. Juozą Vainei-i 
kį. Juozą Vilchą, Pozniakus^ 
iš Chicago. Kapanus. D. Au-. 
dickienę. Joaną Audickai- 
tę iš Chicagos, Ošlapus iš 
N e u Jersey, Jurgėlas iš 
Connecticut, J. Adams iš 
New Yorko.

Išleistuvės

Mano kaimynai Aleknos 
surengė puikias išleistuves; 
Strigimams ir E. Tuinilienei,! 
kurie išvyksta į šiaurę. Visi • 
1 inkėjo jiems laimingos ke- : 
lionės, geros sveikatos ir vėl I 
rudenį pasimatyti.

KAS SKAITO KAM, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

W0RCESTERI0 NAUJIENOS

Piety Amerikos valstybių organizacijos pasiusto ji į Domininkonus 5 asmenų komisija, kuri steng
sis įvykius Įstatyti Į konstitucinį kelią. Iš kairės Į dešinę Himberto Calamari (Panama). Ričardo 
Coiombo (Argentina), Varios Garcia Bauer (Gvatemala), Alfredo Vasųuez Carrizosa (Kolumbi
ja) ir Ihmar Penna Marinho (Brazilija).

DR. TERCIJONAS -

PAVYZDYS VISIEMS

Prieš 6 mėnesius mirda
mas didelis lietuvybės ugdy
tojas dr. V. Tercijonas, pa
likdamas testamentą, iš savo 
kuklių santaupų neužmiršo 
lietuvybės reikalų, paskir
damas L. Fondui antrą 1000 
dol. (nes anksčiau LF orga
nizavimo pradžioj buvo vie
nas iš pirmųjų su tūkstanti
ne). Liet. Bendruomenei 
1000 dol., Lituanistikos Ins
titutui 1000 dol. ir Liaudi
ninkų partijai 500 dol. Tai
gi iš viso 4,500 dol., o kol 
buvo gyvas, šalia mokslinio 
ir praktinio darbo nuolati
niai rėmė lietuvybės darbus 
ir pinigais, ir paskaitomis, ir 
pavyzdinga visuomenine 
veikla. Tai klasiškas pavyz
dys sugebėti būti geru pro
fesionalu ir dideliu lietuvy
bės žadintoju.

Pietų Amerikoj
J. KAPOČIAUS DOVANA

L. Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius iš Bos
tono, dalyvavęs 2-ram ir 3- 
čiam Pietų Amerikos Lietu
vių Kongrese, viename po
sėdy. kuriame buvo spren
džiami jaunosios lietuvių 
kaitos klausimai, paprašytas 
komisijos pirmininko tarti 
žodį, tarp kitko pasakė:

„Neseniai esu gavęs laiš
kutį iš Urugvajaus iš Albino 
Gumbaragio, kuriame jis ra
šo. kad ėmus gauti Lietuvių 
Enciklopediją, jo duktė taip 
ja susižavėjo, kad ėmė mo
kytis lietuviškai. Todėl pasi
žadu aukoti Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus lie
tuvių jaunimo bibliotekoms 
pilnus Liet. Enciklopedijos 
komplektus.“

M. Krasinskas

i .

Paukščiai

Pas mus atsirado daug 
volungių (orioles), kurios, 
matyti, skrenda į šiaurę. Jų 
sustoja ankstų rytą ir mano, 
sodelyje. Aš turiu ten įren
gęs paukščiams maudynes, 
išmetu ir senos duonos tru
pinių. Tie paukšteliai pasi
valgo, pasimaudo ir vakare 
mus apleidžia.

L* J. Stasiulis

BROOKLYN, N.Y. 

Pasisekęs margučių
banketas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 7 kuopos tradiciniame 
margučių bankete gegužės 
1 d. Bručo salėje už gra
žiausius margučius pirmąją 
dovaną ($3) laimėjo F. Bru- 
čas. antrąją ($2) — Emilija 
Sullovin-Beice. siuvėjų kon- 
traktoriaius žmona, ir tre
čiąją ($1) — Lilija Stilso- 
naitė-šateikienė.

Sprendėjų komisiją suda
rė J. Žaltys, N. Jasukonytė, 
A. Petrašienė. A. žateika, V. 
Galinienė. Dovanas įteikė J.! 
Buivydas.

Programai vadovavo Br. j 
Spūdienė. Trumpas kalbas į 
pasakė J. Buivydas. J. Šal- j 
tys ir kt. Visi gyrė LDD 7! 
kuopos narius, kad jie suge
ba surengti tokius malonius į 
pobūvius. :

Šio banketo komitetą su-! 
darė V. Kalvelis, P- Mačys,, 
F. Spūdys, J. Rimavičius, S. j 
Briedis ir Br. Spūdienė. Be
veik jie vieni ir bilietus iš
platino. žodžiu, komitetas 
dirbo gerai, todėl visi daly-, 
viai buvo patenkinti, o kuo
pa turės ir pelno.

Šiame bankete buvo ma
tyti ir naujų veidų. Tai ma

lonus reiškinys.
J. B.

)AR GALIMA GAUTI

3ar turime labai ribotą 
kį kun. M. Valadkos įdo- 
» knygos —
Ar Ronos popiežius yra 
istaua vietininkas?**

F pal., kaina tik $1.20.

URUGVAJUS

Grįžta iš sovietų

Netrukus iš Sovietų Są
jungos grįžta 17 Urugva
jaus piliečių, dauguma jų 
Urugvajuje gimusių, kūne 
prieš kelerius metus komu
nizmu apsvaigusių tėvų kaip 
nepilnamečiai buvo išvežti 
į „rojų“. Dabar jie. tapę pil
namečiais. deda pastangas 
grįžti ten, kur gimę.

Sačikauskas į Sovietiją
Buvęs didelis klerikalas 

Pi*. Sačikauskas gavo leidi
mą vykti į Sovietų Sąjungą.

Kaip minėjau, buvęs ge
ras katalikas, P. Sačikaus
kas Argentinoje kartu vei
kęs su kun- Janilioniu taip, 
kad paskutinysis turėjo 
bėgti į Braziliją, o Sačikaus
kas atsidūrė Urugvajuje. 
Čia jis su „vargamistra“ lei
do katalikišką „Tiesą“. Vė
liau jie abu dirbo komunistų 
radijo valandėlėje ir jų laik
raštėlyje „Darbas“.

Pagaliau „daktaras“ Sači
kauskas įsitaisė Sovietų Są
jungos ambasadoje ir, kaip 
minėjau, rengiasi vykti Į 
Maskvą.

M. Krasinskai

• • • Krojam

Pačių komunistų tvirtini
mu, Sovietų Sąjungoje že
mės ūkio derlius per pasku
tinius 7 metus sumažėjo net 
25%.

Sieliu taurę iš anapus!
Malonus Redaktoriau, 
Garbingas Štabe su Tėvu. 
Maikiu ir jų visa armija!

Oi. nebarkit, nes iš manęs 
išeina vos vidutinis skaitv-

Spauda šaukdavo apie ne- 
atlyžtamą amerikonų ryžtą 
šelpti nualintą Lietuvą. 
Lengviau daiydavosi vargo 
vartus kilnoti. Iš Giedraičių 
spauda atnešė žinią apieto jas. kitokių siekių neturiu. , . v_ „ . ..

Atsimenu. į skaitytojų eiles 
patekau per Seinų „šaltinį
iš kurio per kitus išmokau 
net ir deklamuoti:
„Mes bedieviai, ciciiikai, 
tegul dreba katalikai, 
tegul dreba, tegul bijo: 
mūsų priešas—kunigija!“
Jei neklysiu, šiomis eilu

tėmis gnaibė to meto pirm
eivius pradėjęs pamokslais 
garsėti kun. A. Civinskas, 
nelauktai miręs Marijampo
lėje dar prieš ugriūvant 
pirmojo karo nelaimėms.

Ir Kaip tik šios eilutės pa-; 
stūmė mane dairytis, kaip, 
atrodo tie ciciiikai. už ką jie' 
taip šiaušiasi prieš katalikus 
ir smarkauja. Atsakymui 
kur gauti galvoj buvo per, 
skysta. Mano ožiavimąsi,1 
kad gaučiau laikraštį pasi
skaityti, išvijo karo metas. 
Dingo mokyklos, ir knygą 
sunku buvo nutverti. Kartais 
šmėkštelėdavo apglamžytas 
„Dabarties“ numeris. Jis 
daugiau tiko tik suaugusiem.

Kartą atnešė krivulę su

kaimo per kaimą, kilo drą
sa, augo viltys. Iš godų gi
musi daina apie lietuvio bai
sią nedalią „už Uralo, že
mės galo“ atsidūrė užpaka
lin. Vietoj „nors mano kū
ną sukalė gudas“ pasigirdo 
atvirai graibus” Tupi lenkas 
ant kalniuko, žiba akys kaip 
velniuko“. Dingo ir ameri
konų parvežtos dainos apie 
nedalią ir už „jūrų marelių“.

Štai keli posmeliai iš to 
meto lietuvio gyvenimo A-
merikoje:

Kaiabelninkai puošė bū
das. salia sapnininkų atsira
do L kiškas Kalendorius“, 
gotiškomis raidėmis „Maž. 
Lietuvos Kalendros“, Jaka- 
vičiaus „Juokų Kalendo
rius- ir daug kita. Sienos 
puošėsi rinkiminiais plaka
tais, partijos biauria neapy
kanta puolė kitus. Kad tik 
patekus i St. Seimą!

RinKimų sambiuzdžio me
tu pateko i mano rankas ir 
„Keleivis“. Ji teko kai ku
riais sumetimais net ir už
anty nešiotis, nes jo skai
tymas buvo ir nuodėmė. Ta
čiau spėju, kad per kelis me
tus visi Lietuvos kaimai pa
žino „Keleivį“, jį labiausiai 
išearsino io priešai. Bažnvt-< ~ z - - -
kaimiuose net buvo rengia
mi scenos vaidinimai „Mai
kis ii Tėvas“. 1926 metų į- 
vykiai užkilto kelią ir „Ke
leiviui-- į Lietuvą.

Ir vėl užpuolė karas, vėl 
teko daug ko atsisakyti, pra
rasti visus ryšius. Gerokai 

' po karo užtikau „Keleivį“ 
Berlyne. Vėl bėgo metai. 
Maskolius visokių kombina
cijų griebėsi, kad iš Berlyno 

. pašalintų tai. kas mums yra 
Visokias

VVORCESTER, MASS. 

Puikus dviejų kuopų 

banketas

SLA 57-sios ir Sandaros

RŪPINASI KULTŪROS 

CENTRU

JAV Lietuvių Bendruo- 
. _ , menės Centro valdyba savo

16 kuopų gegužes 2 d. reng- posėdyje apsvarsčiusi Lietu- 
tas banketas puikiai pavy- vių kultūros Centro įsigiji- 
ko. į jį atsilankė apie pora mo klausimą nutarė sudalyti 
šimtų sv ečių. atvyko iš Fitts- specialią komisiją, kuri to- 
buigno n mielas svečias kjo centro įsigijimo klausi- 
SLA prezidentas Povilas. mą išstudijuotų ir padalytų 
Dalgis. Reikia stebėtis, kaip konkrečias išvadas. Lietuvių 
lHfflicU klausėsi \ isi P. Rai- Kllltfimc C’tinti-n Tnnnrtinocn
gio kalbos. Jis paliko wor- 
cesteriečiams gilų įspūdį.

Kultūros Centro Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pasta
tymo klausimą Centro val-

Meninę programą atliko dyba jau ir anksčiau yra
dainininkai Ona Dirvelienė 
ir Jonas Sabaliauskas- Jie 
gražiai dainavo pavieniui ir 
abu kartu. Jiems pianinu 
pritarė Marijona Meškienė 
ir smuiku Jonas Dirvelis.
Nuoširdus ačiū jiems.

Kalbas pasakė SLA kont
rolės komisijos narys inž. S.
Būdvytis ir Sandaros centro 
vicepirm. inž. Aleksandras 
Čaplikas.

Svečių tarpe buvo nema
žai ir iš tolimesnių vietovių.
Pav., iš New Haveno Anta
nas Zimkus su žmona ir Pet
rulis, iš Ansonijos Stasys 
Bujanauskas. Juozas Radze
vičius, Gediminas Švelnis, 
iš Bostono Ona ir Antanas 
Žiugždos, Vincenta ir Rokas 
Žukevičiai. Audickai, Zo- 
kai, Ona Gegužienė. Jadvy
ga Tumavičienė su dukra 
Mickūnienė ir kt. Jiems vi
siems ačiū už dalyvavimą.

Trys worcesteriečiai bu- 
u/a omlfivanftti SLA ženkle-W a Į/MVZ T --------
liais už nuopelnus susivieni
jimui — Vincas Mitrikas.
Mykolas žemaitaitis ir Juo
zas Krasinskas. Ačiū prezi
dentui P. Dargiui už tas do
vanas.

Taip pat ačiū Juliui Svik- MONOLOGAI

svarsčiusi ir tuo reikalu tu
rėjo eilę posėdžių ir pasita
rimų.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žeme. 
lapių, 96 psL, kaina .. $0-76

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
$0.50

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 peL. 
kaina 75 centai.

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

LYTIŠKOS LIGOS, 
tulaitis, 24 psl.,

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina ...

dr. F. Ma- 
kaina <0.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO- 
KRATŲ r* ARTI JOS PROG- 
RA MINĖS GAIRĖS, 32 paL 
kaina 25 centai.

„Traukiau tūzą. vynų žemi 
ir bulvių karalių,
Kaip ištraukiau devynakę, 
buvo po paralių!
Doleriukai. kaip velniukai, 
ant stalo skambėjo.
O bankorius pasispiaudęs
į kišene dėjo!“ , .1 ' J . į pra ngu — laisve

(Gal kas šią dainušką dar kil pas mėtė, viliojo, ir meili-j 
ir šiandien Amerikoje atsi- - :
mena daugiau?)

Frontai tvirtėjo, gyveni
mas pradėjo atkusti, po 

bėgdami

lai. Jonui Stankevičiui uz 
nuvažiavimą Į aerodromą 
Bostone, Mykolui ir Marijo
nai žemaitaičiams už vaišes 
šeštadienio vakare, ačiū vi
siems buvusiems bankete, jų

IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina .. $0.21

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

LSDr FC-K Li I m e -• Ni A ’S
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

’Vislos stebuklo“žinia, kad rinktųsi bažnyt- , .. . ... ,
kaimyje- Griže pasakojo,! mafkol!al paliete vos skai- 
kad kuriasi Lietuva, vokie- "’alali. aps.dangstę, ir L,e- 
čiai išeis, maskoliai ir ne- tuvos dali, slenkant į gudus.

Tai buvo pasigailėjimo ver
tos žmogystos. Visi džiaugė- 

! si. kad jie kuo greičiau

■nosį, ir laižėsi- Apraizgė ap-' 
link ir skersai spygliuotom 
vielom, užaugo kinų siena, 
o už jos laukia pasalūs šū
viai. pagal ją bindzinėja 
pikti šunes ir nebyliai sargy
biniai. Visa tai daroma už 
taikų sugyvenimą tarp viso
kių pasaulėžiūrų...

Ir kai jūs praeitą savaitę 
jau staltieses iš giliausių len
tynų pokylio stalams dengti 
traukėte ir indaujose dairė 
tės puotai atitinkamų taure-

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5. kaina

tarpe L Pigagai, V. ^jnens- jNEPR1KLA VSOMOg UETU-
kui, P. Kraunehui, J. Jonai- vos piNJGAI jona3 K ga-

i_..i ryS> psi.,., kaina :. $5.00

išeis, maskoliai ir ne 
grįš, rasis daugiau duonos 
ne vien kūnui, bet ir dvasiai,

Pasirodė trispalvės vėlia- ' ! Salia «ar nerimo
vos. naujut naujutėlaitės, nahtums kele is Lietuvos ne
kas labai stebino, iš kur laisves pabėgę lenkai kurie 
gauti naują medžiagą. Mi- slapstėsi giriose. Apylinkėje 
tinguose kvietė savanoriais lenkiškai ka bančių kone, vyko pažiūrų 
i kovas prieš iš visų pusių "^uvo, jie labai nusivylę Skersiniais užbarikadavo 
sėlinančius priešus. Dainuo- Įmdojlankumynus nors | dešimtims valandų j Beriy- 
darni "Girios, kalneliai, <1° Litui kalbėjo a- ną vedančius kelius, sukim-
sveikiname jus!“ traukė i. P1® Polska umova“ Lietu- šo tūkstantiais automašinas 
žygį kariai-savanoriai. 6 i ™je. | kelyje 10-20 valandų laukti,
kaip maudė mane. kad ma-į Kartą gavau uždavinį Pe.r 
no tuomet per žemai kelnės vykti per demarkacijos lini- 1318 Pe'kunų die j 
buvo! | ją į Punsko kraštą. Kur ap- ban*> *

Aplink buvo pilna karo sistojau, radau lietuvių ir kenų šimtų metrų vi „s g ų 
padegėlių, iš Rusijos grįžo lenkų kalbomis „Vidurio sprausmais zuege ve ma- 
pabėgėliai. Iš spaudos gir- j Lietuvą“. Ją lenkai grūdo į foni-lo? •
dejom, kad Amerikos lietu-, lietuvišką kaimą veltui- šiandien kiek nutilo. Per 
viai pinigais ir siuntomis re-, Kiek pavarčiau, dirstelėjau, ilgas derybas išsiderėta, kad 
mia karo nualintus Lietuvo- Labai negražūs norai kalbė- šventėms Vakarų Berlyno i 
je. Ar kas iš tikro buvo tuo jo iš laikraščio lietuviškai, gyventojai su labai griežtai1 
būdu šelpiamas, neteko pa-'Grįžimui gavau kumelę su sukirptais leidimais numa- 
tirti. Tik vietoj visokių mili- kumeliu. įmokė kaip grįžti, tytomis dienomis galės ap-, 
nių ir marginių aprangos Pro Beržininkų kaimo se-
pradėjo kariai rodytis ame-! nas kapines pravedžiau ku- 
rikoniškose uniformose, sa- melę. nudaviau neva tai ga- 

buvo matyti ameriko- nantį. Lenkų postas buvo ir

lių, aplink ir virs Berlyno 
pamokos“.

ciui, A. Žvaliauskui. P Na- 
ginioniui, J. Karazijai, K.
Žurliui. J. Lėndraitfėrtei; R.
Jušinskienei. O. Žilinskie
nei, U. Dudienei, O. Joslin- 
Gataveckaitei, V. Vieraitie- 
rei ir dukrelei. J. Pocienei.
A. Lendraitienei, M. Sutkie- 
nei ir kt.

Bankete buvo ir jaunes
nės kartos vyrų ir moterų— 
židžiūnai. Dabrilos. J. Plė
šys. K .Jakimaitis, E. Sinke- KAU 
vičius, P. Stanelis, V. Pra
puolenis ir kt.

Dai kartą ačiū Bronei ir 
Juliui Sviklams už paslaugą 
savo automobiliu.

Programai vadovavo Juo- materialistiškas ISTORL 
zas šalaviejus- IOS SUPRATIMAS. 80

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai
na ................................... $0.76

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

29 psl-, kai- 
... $0.16

Iš DŪMINĖS I.ŪŠNELĖS. K- 
Krauėiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

SENOVĖJE ŽMONĖS 
SAU

ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10
EILĖS IF STRAIPSNIAI 

(Kaip atsirado popiežiai. re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

PERSIST A DYDAVO

J. Krasinskas

Šiandien gyventi ir nepri
pažinti rasių lygybės yra tas •

_ <aina .............................. JC.20
ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks

mo komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................. $0.25

ALKOHOLIS ’R KŪDIKI AL 
kaina ................................. $0.25

pats. kas gyventi Alaskoj ir;DAJNOS a?ie j AISvę

priešintis sniegui
W illiam F aulkner

gose 
niškas erelis. snūstelėjęs, rodos.

lankyti savo gimines Rytui 
Berlyne. įžangos imama 3 
vak. markės. Ten sutinkami 
vakariečiai labai vėsiai, iš 
spaudos kyšo grasinimai.

Giedraitis. 32 psl.. kai
na ......................................  $0.75

KAF YRA SOtTAl.IZACIJA, 
K. Kautskv, 31 psl., kai
na ...................................... $0-30

'’APARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov. 45 paL

kad praeitos savaitės pamo-i ka,na i o centų
kos nebuvo vakariečių tik- Užsakymus su pinigais nraJUv 
rai suprastos. !’*'• s:’4»Ti:

Siekiu pokylio taurelę! į KELEIVIS
Jūsų - 636 Broadway *

V. žarsteklis |Ualt>p n
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KAI NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO
TAS DUONOS NEPRAŠO.

Balfas posėdžiavo Chicagoj
Š. m. balandžio 24 d. Jau

nimo Centro namuose Chi
cagoje posėdžiavo Balfo di- 
rektorių Taryba bei Valdy
ba. Iš priklausančių tarybai 
25 direktorių ir 3 valdybos 
naiių, taigi iš 28 buvo atvy
kusių į susirinkimą 21, iš ku
rių 13 čikagiečių.

Atidarius susirinkimą, 
Valdybos pirmininkas kun. 
Vaclovas Martinkus pateikė 
susirinkimui plačią darbo
tvarkę, iš kurios, be pirmi
ninko. iždin. Seniko, sek
retorės Noros Gugienės 
reikšmingų pranešimų, ypa
tingai plačiai Balfo veiklą 
nušvietė Balfo reikalų vedė
jas kun. Longinas Jankus.

Jis reiškė paaėką Balfo 
skyriams ir visiems, kas au
komis ir kitais būdais yra rė
mę Balfą, pajėgusį sušelpti 
mūsų vargstančius tautie
čius užjūriuose ir anapus ge- j 
ležinės uždangos (Sibire, 
Lietuvoje, Lenkijoje). Kiek 
Balfas buvo pajėgus nuveik- j 
ti per atskaitomybės metus, į 
gerai matyti iš čia patei 
kiamos iždo ir šalpos san
traukos: Balfo materialinė 
gyvybė (1964.VII.1—1965- 
IV.l. — 9 mėn.).

Per tą laiką pinigais gau
ta viso labo $74,248. Iš tos 
sumo? Vasario 16 gimnazi-. 
jai $17.603. Saleziečių gim
nazijai $1.659, nario mokes
čio $1.435, bendrai šalpai — 
$49,936 ir tt.

■m_ !*i_u__ imiviso įsiaiuų u u ta
Iš tos sumos tiesioginei šal
pai $47.317 (Lietuvai $13, 
478, Vasario 16 gimnazijai 
$20,303. Vokietijos lietu
viams $3,904, Saleziečių 
gimnazijai $2.659. kitų 
kraštų $2,518) ir kitokių iš
laidu (administracijos, na
mų, imigracijos) $11.347.

Siuntiniais sušelpta 977 ! 
šeimos. Iš ju Lietuvoje 210, 
Lenkijoje 606. Vokietijoje 
45, kitur 17. Jų vertė yra per 
$30,000.

Reikalų vedėjas kun. L. j 
Jankus prašė susirinkusius 
direktorius informuoti vi
suomenę apie Balfo darbuo
tę. nes Centro informacija, 
nors ir dažnai visuomenei 
teikiama, negali būti tiek 
plati. įvairi ir efektyvi, kiek: 
ji būtu daugelio Balfo vei-, 
kėjų skelbiama,

Buvo svarstytas Balfo j-, 
statu pritaikvmas dabarties 
reikalams. Išklausyta jau 
šituo reikalu besirūpinu-Į 
siu ekspertu pasisakymų 
(dr. Šimaičio irkt.). Nutar
ta istatu reikalą pavesti Vai-, 
dybai. kad su ekspertais pa
ruoštu ir pateiktu sekančiai 
Balfo konferencijai galuti-; 
na įstatų bei statuto pageri
nimo projektą.

Žiauriojo birželio minėji
mų reikalu nutarta jungtis 
j ruošiamus birželio minė
jimus ir daryti, kas tiktai y- 
ra įmanoma, reaguojant į 
sukaktuvines (25 m ) Lie
tuvos pavergimo demonstra
cijas, kai bolševikiškieji o- 
kupantai žiauriausiais mo
raliniais bei fiziniais būdais 
tautiečius vers džiaugtis sa
vo pavergimu ir lietuvių tau
tos naikinimu.

Dėl Vasario 16 gimnazi
jos nutarta — remti ją, kaip 
iki Šiol jai teikiama pašalpa. 
Be to. išklausius, kaip Bal- 
fu, taip ypatingai Vasario 16

gimnazija besirūpinantį uo
lųjį Valerijoną Šimkų, pa
teikusį akivaizdinę ir pa
grįstą informaciją dėl šios 
gimnazijos veiklos ir jai sta
tomų namų, nutarta kviesti 
lietuvių visuomenę aukoti 
namą statybos komitetui, 
kad gimnazija — šis didysis 
lietuvybės židinys Europoje 
augtų ir stiprėtų.

. Didžiai nusipelniusiems 
Balfo darbuotojams pagerb
ti nutarta juos pakelti į gar
bės narius. Taip į garbės na
rius pakelti: Antanas And
riulionis (Bostonas), Al
fonsas Bakas (Philadelphi- 
a), Kazys Gaižutis (Cleve- 
landas). Nadas Rastenis 
(Baltimore), Diena Deve- 
nienė (Los Angeles), prel.
Jonas Kučingis (Los Ange
les). prel. Ignaci jus Albavi- 
čius (Cicero, III.).

J. Va.

INDIANOJE MIRĖ

BALYS MASIULIS

Balandžio 18 d. po sun
kios ligos Beverley Shores,
Ind.. mirė žymus nepriklau
somos Lietuvos teisininkas 
Balys Masiulis, 76 m. amž., 
buvęs Valstybės Tarybos 
pirmininkas, teisingumo mi
nisteris.

Velionis priklausė tauti
ninkams.

NEW YORKO LIETUVIAI 

IR PAROTA suvažiavimas
New Yorko ir apylinkės 

lietuviai ir 1965 metais ak
tyviai dalyvaus Pasaulinėje 
Parodoje.

Specialaus komiteto pa
stangomis buvo gražiai re
prezentuota Lietuva paro
dos atidaryme. i ..«l vcm<» Ji<* ritiuvu? įnieicn-

Pernai Pasaulinėje Paro
doje New Yorke lietuviai 
parodos aikštėje pastatė lie
tuvišką kryžių su tinkamu Į- 
rašu, jie gausiausiai ir ge- 

ramos komisija sudaro V. riausiai už bet kurią kitą 
&,Xk7lbT Germanas (pirm.), D. Kok- pasirodė

• ? »Wininkka^tik %etu ' lytė-I.ukienė. D. Taliai- toje Lietuvių Dienoje, apie
Ls‘“ p— ™ ™ Amerikos

,...  *  tas ir D. Tijūnėlis. Pirminin- spauda..
ko adresas: Š. rn. balandžio 21 d. pa-

3418 W. 66 St., . rodą buvo vėl atidaryta. Ši

Visiems pavojinga Vietname: kariui ir ūkininkui. Karys su ginklu puola priešą, o motina sten
giasi gelbėti savo vaiką.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Nemažai sergančių dirbtuvę ir todėl paleido 

Turim gana daug sergan- M darbininkų. Dirbtuvę 
čių. Sunkiai susirgo ir buvo *'"*

j opeiuotas Juozas Pupka. 
i Petras Kalvynas buvo pasi
ruošęs vykti į Keleivio ban
ketą, bet liga paguldė į ligo
ninę.

Mirė

pei ėmė General Electrię 
bendrovė ir po kelių savai
čių žada pradėti dirbti su 
500 darbininkų. Sakoma, 
kad vėliau naujieji šeiminin
kai priims ir daugiau darbi
ninkų, bet kad visi neteku
sieji darbo dar 600 darbi-

Šiomis dienomis mirė Vik-! n.\nkų vėl būtl* «ėra
torija Plitnikienė, Antanas ’ vlIties- nes dirbtuvė moder-

CLEVELAND, OHIO

Kilucių iš P. Amerikos 
šventė

Balandžio 11 d. buvo at
žymėta kilusių iš Pietų A-

velar.do visuomenei ruošia aukštai iškilo ir trispalvė 
balių. Gi sekmadieni vaka- Lietuvos vėliava. Ilga graži' 
re buo literatūros ir muzikos mėlynos spalvos lenta balto-?

Valungevičius, Pranas Ciu- 
pis, Marijona Stakeliūnienė, 
Domininkas Krušas ir Ber
nardas Skliutas.

Nauja šeima

Gegužės 1 d. vestuvių var
pai nuskambėjo Florencijai 
Manasiūtei ir Aleksui But
kevičiui- Jie abu yra gerai 
žinomi Worcestery.

ninarna, mašinos pakeis 
daugelio žmonių rankas.

Unija energingai veda 
deiybas su buvusiais ir da
bartiniais savininkais ir aiš
kinasi algų, pensijų, draudi
mo ir kitus reikalus.

Pranas Naunčikas

Lankėsi Worcestery
meiynos spalvos lenta balto- ? Velykų proga Dėdinus ap- 

vakaras su šokiais tik šuva- mis raidėmis įrašu ”Lithua- į aplankė jų duktė Regina ir 
žiavimo dalyviams ir kvies- nia • aiškiai byloja, kad čia, žentas Petras Brikiai iš 
tiesiems svečiams. I šiame garsiame pasaulio

Visi filisteriai skautai ir ■ centre, yra Lietuva. Kryžius
merikos organizacijos 75 m. Korp! Vytis bei ASD nariai, Į ženklina tautos kančias oku- 
sukaktis. Masonų šventyk- baigę studijas, kviečiami su
los salėje buvo duota folk- važiavime dalyvauti. Re
torinę krograma, o antroji gistruotis prašome FSS sky- 
minėjimo dalis — vaisęs ir rių valdybose. Kur skyrių 
šokiai buvo balandžio 24 d. nėra, galima registruotis 
Belmont viešbutyje. j tiesioginiai pas fil. B. Juodi-

”Lotynų Amerikos" orga- kiene. 1794 E- 227 St., Euc- 
nizacijoje urugvajiečiams lid. Ohio, 44117. tel. 531- 
atstovauja mūsų tautietis A. s 123. Registracijos mokes- 
Plavičius. 1 ------™ jtis: 2 dol. iki gegužės 27 d..

vėliau 3 dol.
Visais suvažiavimo reika

lais galima kreiptis Į FBS 
. . v. . . Centro valdybos pirmininką

FSS metinis suvažiavimas (jr g Matą: 1602 Coventry

Filisterių Skautų Sąjungos

u- ta proga organizuojamos 
29. 30 ir 31 dienomis Cleve- į’j yE 
studijų dienos įvyks gegužės 
landė, Čiurlionio Ansamblio 
namuose.

Rd., Cleveland, Ohio. 44118 
2-1603.

pacijoje, o aukštai plevė
suojanti vėliava su laisvo ir 
civilizuoto pasaulio tautų 
vėliavomis skelbia, kad Lie
tuva buvo ir bus laisva ir ne
priklausoma valstybė.

Vėliavos pakėlimo iškil
mėse dalyvavo Vytautas 
Stašinskas. Lietuvos Gene
ralinis Konsulas, ir tarė ati
tinkamą žodį; Anicetas Si
mutis. konsulas; Vliko Ge- 
neraluus sekretorius Juozas 
Audėnas, kun. Lionginas 
Jankus sukalbėjo maldą, 
tuntininko A. Samučio va-

Montrealio. Jie buvo atsi
lankę ir klubo naujųjų pa
talpų apžiūrėti.

W ore es teriečiai Keleivio 
bankete

Keleivio bankete turėjo
me visą stalą, nes buvome 
nuvykę V. Mačys su žmona, 
J. Svikla. J. Stankevičius, 

i J. Dvareckas, V. Mitrikas, 
M. Žemaitaitis, E. Sinkevi
čius, J. Matjošaitis, J. Kra
sinskas ir J. Babrauskas.

Dėkingi psamp j. Dvarec
kui ir J. Sviklai, kurie visus 
nuvežė.

Bankete svečių buvo iš to-
dovaujamas skautų būrelis,! Hmesnh. vietųjame sutikau 

savo krašto lietuvaites ir dar

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žeme. 
lapių, 36 p«i., kaina .. 50.76

IJETUVOS 
n* ....

ŽEMĖLAPIS
$0.50

NIHILISTAI, 8 veiksmų trage- 
kaina ............................. $0.20

GYVULIŲ) PROTAS, 212 Dul
kama 75 centai.

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

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

STABMELDIŠKA 
82 pal.. kaina .

LIETUVJVĄ.
$0.10

LIETUVA PASAULINĖJE
>s auaarvme . Studi^ dienų pagrindinė; PARODOJE NEW YORKE
BiS«d'. 1 vai. popiet'

bus pakelta iki nusės stiebo tuaias profesines ir visuo- 
Lietuvos trispalvė prie lietu- ">emnes atsakomybes san- 
v-iško kryžiaus. Po to, 2 vai. kl^°{e : š*3 tęm? vystyti y- 
popiet Vatikano paviljono/8 pakviesta keletas prele- 
koplyčioje J.E. vysk. Pr. | «entų. Studijų dienų prog-
Brazys, MIC, laikys ŠV. Mi-j \ n tsūifa n.cirariė savo suruoš-

bus galima patekti su spe
cialiais leidimais, kurie gau
nami komitete.

Po pamaldų įvyks meninė 
momentui pritaikyta prog
rama New Yorko paviljone, 
kurią atliks jungtinis cho
ras. solistai ir šokių grupės. 
Meninėje programoje taip 
pat bus minima Lietuvos 25 
metų okupacijos sukaktis. 
Po meninės programos at
skirose patalpose įvyks gar
bės svečių priėmimas- Lau
kiama gausaus lietuvių bū
rio ir garbingų svečių.

K.L.J.

WATERBURY, CONN.

Serga prof. Ign. Končių*

Susirgo prof. Ignas Kon
čius, gyvenantis Bristoly, ir 
paguldytas ‘ligoninėn. Linki
me jam greičiau pasveikti.

tautiniais drabužiais pasi
puošęs būrelis lietuvaičių. 
Dariaus ir Girėno posto lie
tuviai veteranai su koman- 
dierium Antanu Kaunu prie
šaky, kurie JAV ir savo vė
liavomis pagerbė Lietuvos 
vėliavos pakėlimą, sugiedo
tas himnas.

Skautai, veteranai, mer
gaitės ir būrelis kitų lietu
vių dalyvavo gausiame pa
rodos atidarymo parade. 
Ir televizijos pranešėjas pa
stebėjo, kad ”štai čia žy
giuoja Lietuva“.

Pasaulinės Parodos New
Chicago 29, Ilk. telefonas diena Lietuvai bus istorinė 
434-5692. diena, nes ji čia turi savo
Šeštadienį, gegužės 29 d., "paviljoną“. Dėka energin- 

Akademinio Skautų Sąjū- go Lietuvių Komiteto, šalia
džio Clevelande skyrius su- gražiai perdažyto kryžiaus rgingų čia gimusių ir
važiavimo dalyviams ir Cle- ant ilgo aliumininio stle®°; gygygiy netuvių (Petrą Wy-

tėną, Antaną Sniečkų. Ele
na Kolber), kurie nemažai

giminaites — Anelę Bara
nauskaitę - Aliukonienę. Ci
ną Keblikaitę-Šiugždienę ir 
jos malonų vyrą Antaną, 
worcesteriečių marčią Ele
ną Mozūraitienę, kurį laiką 
prapuolusią, bet vėl pasiro
džiusią ir energingą J. Tu
mavičienę, gyvą kaip vijur
kas J. Keslerienę. seną idė
jos draugą J. Lėkį, A- And
riulionį ir daug kitų. Pusant
rų metų nebuvęs Bostone, 
išsiilgau bostoniečių drau
gų-

Komp. J. Gaidelio choras 
ir solistas B. Povilavičius sa-

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 pak 
kaina 25 etatai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.2$

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

JAUNASIS 
Kratas 
35 centai

LSDr FC»K Li ImuaNIA S 
FREEPCM. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonaa K. K> 
rys, 225 psl., kaina .. $500

SIELOS BALIAI, J. Saetoto-
riaus eilėraščiai. 221 pel.. kai
na ..................................... $0.75

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

29 psl., kai- 
... $0.15

Yorke Lietuviu Komitetas .......................
iau daug padarė ir su dide- dainomis žavėjo klausy
mu pasiryžimu darbą tęsia. ! ‘<W>- kūne kitu metu ramu- 
Savo tarpe jis turi darbščių mu nepasiz.ynejo.^^

Kovo 1 d. suėjo 175 me
tai, kai JAV buvo pirmaąi* 
gyventojų surašymas. Tada 
čia jų būta 3,929,214 žmo
nių. O pagal paskutinį sura
šymą 1960 matais JAV jau 
gyveno 179,323,175 žmonės.

Balandžio 14 d. sukako 100 metų. aai buvo nužudytas 
prezidentas Abraham Lincoln, čia matyti je namai 
Sprinjffielde, III., papuošti iškilmėms, kurios numatytos 
nuo balandžio 30 d. iki jrejęužės 4 d.

Auka Lietuvių Fondui

Vincas ir Marija Dabrilai 
prisidėjo ir prie vėliavos iš-į iš VVorcesterio, Mass., paau- 
kėlimo.

Komitetui, kaip naujasis 
finansų komisijos pirminin-

kojo Lietuvių Fondui 100 
dolerių. Tai gražus pavyz
dys kitiems.

kas D Penikas praneša, rei
kalinga $5.000, be 1964 m. 
likučių. Todėl komitetas ■ 
prašo aukoti ypač tuos, ku-; 
rie šiol neaukojo, o jau au-!

BELOIT, WIS.

Mirė J. Križanauskas

Balandžio 18 d. vietos li-

Ifi DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K 
Kraučiūnr eilėraščiai 124 
pei.. kaina .................... $1.09

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

’CAIl SENOVĖJF ŽMONĖti
' PERSISTADYDAVO SAb 

ŽEMĘ 28 psi., kaina .. $0.10
gJLĖS II STRA'PSNbv 

(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 07 ps!., kaina .. $0.25

4ATER1ATJSTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 pel.. 
saina ............................. $Č»2*.

*LIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veine- 
•no komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................. žū.25

koiusius savo auką padidin- goninėje mirė senas Kelei- \i.koholis ’R kūdikiai. 
ti Aukas siusti iždininko vio skaitytojas J. Križanaus- Kama .................. .. $0.25ti. Aukas siųsti
Antano Šetiko vardu — kas, 79 m. amž. Kol 1939 m. ,)aINOš ariE LAISVŲ.
(K 1-11 101 St., Richmond išėjo į pensiją, dirbo Fair-Į GiedraitD. 32 psL.
Hill 18. N.Y. . . - - ---------- ------ -’.IZACIJĄ,

psl., kai-

di vienintelė duktė Kowa-Į "" ‘ .............
liek su šeima.

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARASYTJ 
KNYGĄ: "l ietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA 
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS $4.00
KIETAIS—$s on

Ą

. banks Morse mašinistu. Joj ...............................
i žmona ir du sūnūs yra mirę KĄS YRA SOČIALTZaCIJj 
anksčiau, todėl velionio liū-i K

na
Kautsky, 31

NF.W BRITAIN. N.Y.

500 gaus darbo, o ką darys 
lrittt

Rašiau, kad Lenders Fra-, 
ry & Clark bendrovė uždarė'

’ĄPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov. 45 net., 
kpina 10 centų

Užsakymus su pipirais nrašo 
*ius»i:

KELEIVIS 
630 Rroadaat

■M- '



Puslapio ketvirtas KELEIVIS, 90. BOSTON Nr. 18,1965 m. gegūžės 5 d.

Mirė T. Zubovienė

Balandžio 23 d. Kaune 
mirė Tatjana Zubovienė, 91 
m. amžiaus. Velionė gimė ir 
augo Rusijoje, ištekėjo už 
grafo Dimitrijaus Zubovo, 
kuris netoli Šiaulių turėjo 
Bubių dvarą. Zubovai abu

Šaf straipsniai, paskelbti 
amerikinių "pažangiųjų“ 
komentarais-pastabos apie 
naujuosius ateivius, pateik
tos tendencingos, specialai 
atrinktos žinios apie JAV 
gyvenimą. Jokubka išdėstė, 
kad "Vilnis“, esą, kovojanti 

"komitetinin-

Lietuvai gresia suruanimo 
pavojus

(Tęsinys)

buvo rusai, bet visą laiką re-į lvairlus komite 
mė lietuvių tautinį sąjūdį kus W pataikūnus, ;me- 
stengėsi visaip pakeiti kraš- ?lnancius kreivame veidro- 
to ūkinį gyvenimą. Jo dvare t pavaizduoti Lietuvos
buvo įsteigta pradžios mo- ^?.rbo zrT)onių gyvenimą..

Kitur pastebėta, kad tie 
naujieji ateiviai, girdi, "net 
dvilinki susirietę agituoja 
šiemet nevykti su turistinė
mis grupėmis j Lietuvą“. 
Pagal Vilniuje paskelbtus 
"Vilnies“ samprotavimus, 
nuotaikos už bendravimą su 
Lietuva augančios, ir jos vis 
"plačiau apima ne tik se
nuosius imigrantus, o ir nau
juosius ateivius...“

(Elta) Atvykusieji iš Lie
tuvos Eltos atstovui papasa
kojo, ka<f Lietuvoje žmonės 
labai noriai klausosi lietu
viškų radijo programų is 
užsienio. Tai nėra lengva.

5- Komentarų apie įvairių 
sričių gyvenimo reiškinius 
okupuotoje Lietuvoje, išaiš
kinant tikrą tų reiškinių 
reikšmę ir prasmę.

6. Džiaugiasi, išgirdę nei
Transliuojama trumpomis giamai atsiliepus apie tuos• _ • _ 1 • 1 • — • _ • w • v •

kykla, kurioje mokytojavo 
lietuviai. Ten buvo įsteigta 
ir pirmoji pienininkystės 
mokykla dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. žodžiu, tai 
buvo ne rusifikacijos ar po
lonizacijos centras, bet vie
tos kultūrinis židinys, kuris 
padėjo ir lietuvių tautiniam 
sąjūdžiui.

Velionė Tatjana buvo 
jautrios širdies žmogus, to
dėl dosni vargą vargstan
tiems. Jos trys dukros ište
kėjo už lietuvių — Kotryna 
už Kurkausko, Darija už V. 
Putvinskio, o Elena už 
Č. Liutiko ir išaugino gražų 
lietuvišką prieauglį.

Joms ir jų šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą.

♦ * «

(E) Vilniuje balandžio 
mėn. pradžioje įvyko "Žini
jos“ draugijos valdybos ple
numas. Draugija šiuo metu 
turi 22,430 narių. Jos tiks
las, pasak "Tiesos“, —"pa
dėti partijai auklėti tvirtus 
ir visapusiškai išsilavinusius 
komunistinės visuomenės 
kūrėjus, kovoti už partijos 
idėjų įgyvendinimą'

plačiai minėjo 

gimimo metines

(E) Balandžio mėn. suka
kus 85-sioms V. Mickevi
čiaus-Kapsuko gimimo me
tinėms, jas plačiai atžymėjo 
partinė spauda. Kapsukas 
pristatytas kaip "įžymus 
darbo žmonių vadovas 1918 
-1919 metais, kovotojas už 
Tarybų valdžią Lietuvoje“. 
Valst. istorijos-revoliucijos 
muziejuje įvyko atsiminimų 
vakaras. Prisiminimus pasa
kojo buvę Kapsuko draugai.

J. Paleckis važinėja 
po miestus

. , .. , •- i (E) Šiauliuose ir Panevė-
metais draugijos paskaiti-iįy balandžio mėn- įvyko vie- 
ninkai perskaitė daugiau nei | tos inteligentijos susitikimai
117,000 paskaitų. Plenume 
nusiskųsta, kad paskaitos 
nebuvusios veiksmingos ir 
kad esama įvairių trūkumų. 
Nutarta dar labiau kelti pa
skaitų skaičių ir kokybę.

Laimėjo Kapsuko vardo 

premijas

(E) Lietuvoje veikiančios 
Žurnalistų Sąjungos prezi
diumas paskyrė kasmetines 
V. Mickevičiaus - Kapsuko 
vardo premijas "už geriau
sius žurnalistų kūrinius“ 
spaudoje ar išėjusius atski
rais leidiniais 1964 metais. 
Neseniai paskelbti laureatai. 
Žinoma, premijas laimėjo

su J. Paleckiu. Jo pareiga 
buvo ryškinti, aiškinti dvi 
artėjančias sukaktis: perga
lės prieš Vokietiją 20- su
kaktį ir bolševikinės sant
varkos įvedimo Lietuvoje 
25-ją sukaktį.

bangomis, o radijo priėmėjų 
trumpomis bangomis gauti 
nelengva. Klausytis oficia
liai nedraudžiama, bet klau
sančius, jei tik sužino, tardo 
ir vienaip ar kitaip baudžia. 
Žmonės labai ankštai gyve
na — po dvi tris šeimas vie
nam bute. Lengvai girdėti, 
kas vyksta už aiėnos. Bando
ma taip daryti: jei kas. turi 
du radijo priimtuvus, vienas 
priimtuvas priiminėja vieti
nės stoties žiniai, o šalia jo 
kitas gaudo žiniai iš užsie
nio. Tuo būdu smalsus kai
mynas nieko negali įtarti.

Ką žmonės labiausiai 
mėgsta lietuviškose progra
mose ir ko jie iš jų laukia?

Aplamai, atsakoma taip:

1. Žinių apie tarptauti
nius įvykius su gerais paaiš
kinimais.

2. Žinių apie užsienio lie
tuvių ir jų organizacijų dar
bus bei pastangas Lietuvos 
-laisvinimo reikaluose.

3. Žinių aplamai apie lie- 
Į tuvių gyvenimą ir jų įvairią
veiklą užsienyje.

4. Išsiilgę laukia perduo* 
damų lietuviškos muzikos ir 
dainų, nes visiems be galo 
įkyrėjusios nuolat kalamos 
ir kalamos rusų "didvyrių“ 
garbinimo melodijos.

kurie sudarinėja mišrias šei
mas su kitataučiais.

Čia dai* pora iš Lietuvos 
atvykusiųjų pastabų:

Dėl "taikos sambūvio“ su 
Amerika. Vienas Vilniaus 
lietuvis inžinierius kažkur 
gavo Sovietijoje rusų kalba 
JAV leidžiamą informacinį 
žurnalą "Amerika“. Paste
bėję komunistai pradėjo 
prie jo kabintis. "Tai jums 
patinka Amerika, skaitote 
Žurnalą?“ Jis atsakė, kad 
jam viskas patinka, kas pro
gresyvu. Pasikalbėjime jo 
bendiradarbiai komunistai 
pagrasino dėl santykių su 
Amerika. Netrukus saugu
mo agentai iš darbovietės 
paėmė visą jo bylą.

. Karo Muziejaus sodelyje 
susprogdino Laisvės Stovy lą

pą. Basanavičiaus, Kudir-' 
kos, Daukanto ir kitų tautos 
vyrų biustus išgabeno ir 
kažkur nudėjo. Laisvės alė
joje esantį "soborų“ uždą-į 
ro ir aptvėrė aukšta tvora. Jo 
nesprogdina, mat, tai rusi
fikacijos simbolis.

Inž. Vladas Sirutavičius. nors jau ge
rokai per SO-jį kryželį prašokęs ir aki
mis negaluojąs, dažnai parašo Keleiviui

Justinas Pilka, miręs Detroite 1959 m. lap

kričio 24 d., buvo nuoširdus Keleivio rėmėjas

SVEIKINIMAI
"Keleivio“ Redakcijai,

Leidėjams ir Bendradarbiams

Didžiai Gerbiamieji.

Svetimuose kraštuose esančiai tautos daliai sava kal
ba spausdinta knyga, laikraštis ar žurnalas yra tautinės 
gyvybės išlaikymo šaltinio versmė. "Keleivis per 6O-ti 
metų yra šios versmės dalimi.

Aukštai Gerbiamam 
Jackui Sondai.
"Keleivio“ Redaktoriui

Sveikiname "Keleivį“,^mi
nintį savo garbingą šešias
dešimtąjį gimtadienį, ir lin
kime "nebijant nei vasaros 
kaitros, nei žiemos šalčių“ 
toliau lankyti namus, kurių 
židinyje rusena lietuvybės 
žarijos ir kuriuose gyvena 
lietuviškas žodis.

Linkime "Keleiviui“, į-JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos vardu 
nuoširdžiai sveikinu "Keleivį“ — jo redakcijų, leidėjus | žengusiam į patriarchų am- 
ir bendradarbius, 60-ties gyvavimo metų sukakties proga : apgaubtam dešimtme-
ir linkiu, kaip praeityje, taip ir ateityje būti gyva tautinės sukauptu patyrimu ir

kovose išaugusiu pakantru
mu, padaryti aggior namen- 
to ir neskelbti nepagarbos

gyvybės išlaikymo šaltinio versmės dalimi.

Su pagarba

"Keleivio“ redakcijai
Bostono Lietuvių Darbi

ninkų Draugijos 21 kuopa

20 metų
(E)Balandžio 8 d. suka

ko 20 metų, kai pokario me
tais Vilniuje buvo atidaryta 
Valst. konservatorija.

1950-64 metų laikotarpy 
konservatoriją baigė 774 di
plomantai, kai kurie jų lai
komi meno meistrais, kaip 
kompozitoriai E. Balsys ir

kaimų ir laukų. Rodės, jog 
vis dar neišaušo... Žmonės 
žvalgėsi į užplūdusį pilkšvo 
oro sriautą“.

Vilniaus oro biuras paaiš
kino, kad tai buvusi smėlio 
audrų Krasnodaro krašte 
ir Ukrainoje pasekmė ir de
besys iš ten atslinkę. UPI a- 
gentūros žiniomis, pagal 
Tassą, smėlio audros kilu
sios Vii. Azijoje ir atkelia
vusios į Europą.

KODĖL REIKALINGA i 
RUSŲ KALBA?

(E) Mokytojams skiria- ............ x x .
raas žurnalas Estijoje ”Nou- P™me sitok, nutarimą: 
kogude Opetaja“ iškėlė!, ^tuvių Darbininkų Dr-
klausimą: "Kodėl reikia f? į1 ,kuoPa sv«‘,klna ^e- 
mokytis rusu kalbos?“ ir pa- le.I' l . kuris per 60 metų sto- 
aiškino. kad vidurines mo- V1 darbo žmonių reikalų sar-
kyklas baigę jaunuoliai ®boje !r var? Platli.kuitu- 

nnj darbą musų išeivijoje, 
ir nuoširdžiai linki, kad jis

balandžio 4 a- susirinKime

vyresniajai kartai—tėvam— 
ii- Maikio komisarišką odi
nį švarką ir tėvo — plikba- 
jorišką kardą ir paburkusią 

New Yorke leidžiamo Ru- nuo zacirkinės nosį pakeis- 
sijos socialdemokratų žur- ti šių dienų mintimis ir rū- 
nalo "Socialističeskij Vest- bais.
nik“ redak£ii& atsiuntė "Ke-i Vmlnu Porlalft/M-ian lin.* - ' IMIVICTU XrVV*M»a—
leivio“ sukakties proga šito- kįme jums asmeniai ir vi

Jonas Jasaitis,, 
Pirmininkas

sliausiai kėlę partinius, ?•. "ai?ys ir
hnlŠ4>vikinius nisn crarhini-1 KliOVa, dainininkai V. A- 

damkevičius, E. Saulevičiū-
bolševikinius, rusų garbini 
mo klausimus. Premija už 
publicistinius straipsnius 
mokslinės ateistinės propa
gandos temomis paskirta 
Vladui Niunkai, už straips
nius tautų draugystės, mate
rialistinės pasaulėžvalgos 
ugdymo klausimais gavo 
premiją G. Zimanas, dar pa
skirtos premijos jauniausiai 
dalyvei — Vytautei Žilins
kaitei už knygą "Mano ne* 
apykanta stipresnė“ (apie 
Raseinių komjaunuolius po
grindininkus) ir Alb. Lau- 
rinčiukui už jo antiameriki- 
nę knygą "Trečioji dolerio 
pusė“. Pažymėti (pagirti) 
"Tiesoje“ spausdinami A. 
Marcinkevičiaus straipsniai*

JAV "pažangieji“ "Tiesos“ 

puslapiuose

(E) Vilniškė "Tiesa“ ne
seniai (nr. 83) visą puslapį 
paskyrė čikagiškės "pažan
giųjų "Vilnies“ laikraščio 
bendradarbiams. Atspaus
dinti S. J. Jokubkos, J. Ma- 
razienės, L. Joniko, Nelės de

tė, E. Čiudakova, styginių 
instrumentų katedros vedė
jas S. Sondeckis, A. Armi
nas ir kiti. Konkursuose bu
vo laureatais dainininkais 
V. Noreika, altistas P. Ra
dzevičius, P. Tamošaitis su 
studentais (liaudies instru
mentai), šiais metais Rygo
je penkių respublikų kon
kurse I-II vietas užėmė stu
dentai: dainininkė A. Vasi
liauskaitė, smuikininkas M. 
Šmitas, violončelistas A. Ši- 
vickis ir pianistas E- Kra
sauskas.

Šiuo metu Valstybinėje 
konservatorijoje mokosi 556 
studentai ir dirba 160 peda
gogų-

Lietuvą gaubė Azijoi ir
Ukrainos dulkės

(E) Visą pasaulį pasiekė 
žinia: balandžio 16 d. Lie
tuvą gaubė dulkių debesys. 
"Tiesa“ pranešė, kad tą die
ną "nuo pat ryto padūmavęs 
oras kybojo viršum miestų,

Kitos

(E) Balandžio 5 d. Vil
niaus Aktorių namuose sce
nos veteranai J. Strazdas, 
A. Sutkus, F. Daugėla ir ki
ti pasakojo apie 1906-1917 
metų teatrą Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose. Vakaru pradėtas 
ciklas "Lietuvių profesinio 
teatro užuomazgos“.

Leningrade, Dailės aka
demijos institute, arch. Ed
vardas Budreika gavo ar
chitektūros mokslų daktaro 
laipsnį*

Lietuvoje išleistas "Bib
liotekininkystės ir bibliogra
fijos klausimų“ ketvirtasis 
tomas. Atspausdinta: JT 
bibliotekos New Yorke di
rektoriaus L. Vladimirovo 
darbai — "Bibliografinis 
darbas aukštojo mokslo į- 
staigoje“ ir "B bibliotekų 
Lietuvoje istorijos“, V. Sto
nienės ir Z. Zaveckienės 
straipsniai Pažymėtini VI. 
Šlapelienės atsiminimai — 
"M. Pias eckaitės-šlapelie- 
nės lietuvių knygynas Vil
niuje (veikęs lenkų okupaci
jos metu ir vėliau).

"praktiškai“ turį mokėti ru
sų kalbą, nes jie "galės pri
sidėti prie komunizmo sta
tybos mūsų krašte“. Toliau 
paaiškinta, kad "praktiškas ,

dar ilgus metus lankytų sa
vo skaitytojus ir kad jų gre-

mokėjimas“ reiškia ne kas
dieninę kalbą, bet taisyklin
gą raštu ir žodžiu kalbą.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,
Ačiū už 3 knygas. Labai 

įdomi knyga — "Sovietų 
Rusija—teroro ir vergijos 
imperija.“ čiam "Keleiviui

Ir aš buvau enkavedistų! Kartu siunčiame 
suimta ir bauginta. Enkave-1 auką.

kių telegramų:
"Geriausi sveikinimai

nuoširdžiausi linkėjimai lie
tuviui broliui.

Rusu "Socialističeskij 
Vestnik“— 

Nikolajevskij ir Švarc

"Keleivio“ Redakcijai 
Gerbiamieji,

noriu pasveikinti "Kelei
vį“ ir ypač Maikį. sulaukus 
tokio garbingo amžiaus lie
tuvių tarnyboje. Man atro-

Linkime ilgiausių metų;
"Keleivio“ kūrėjui Stasiui į 
Michelsonui, kuris per ilgus 
metus vadovavo tam laik
raščiui ir dar iki šiol jį re
mia savo gabia plunksna. j do, kad, jei Maikis būtų 

’ Taipgi linkime geros; spausdinamas anglų kalba 
sveikatos ir ilgiausių metų| laikraščiuose, tai šiandien 
Jackui Sondai, dabartiniam; jis jau būtų toks pat žino- 
nepailstančiam redaktoriui, Į mas, kaip, sakysime, Diek 
visas savo jėgas atiduodan-Į Tracy ar pan.

Linkiu ilgiausių metų! 
Jūsųir $25

distas man sakė: "Mes viską 
žinom ir girdim, kaip ir jūsų 
Dievas. Mūsų ausys yra sie
noje“.

Parėjusi namo bijojau 
žmogų sutikti ir kalbėtis, 
nes galvojau, kad enkave-1 
distai namuose yra padėję 
prietaisus ir klausosi, kas 
kalbama.

Ir gestapas buvo 3 kartus 
suėmęs ir tardė 14 dienų, 
laikė uždaręs skiepe su žy
dais. paskirtais sušaudyti. 
Laimingu būdu 1 valandą 
prieš juos sušaudant pasise
kė išeiti į laisvę.

Su pagarba 
P.

Iki 1956 m. sovietų val
džia kolchozininkams mo
kėjo už kilogramą javų 6-8 
kapeikas, o pati tuo* javus 
parduodavo po 1 rub.5 kap* 
iki 1 rub. 10 kap. už kilogra-

Valdyba: 
pirm. V. Jackūnas, 

sekr. N. Jonuška, 
fin. sekr. K. Zabitis, 
ižd. C. Marcilionis.

"Keleivio“ Redaktoriui 
Jackui Sondai

Vertindamas ir brangin
damas kiekvieną lojalų lie-'

Viktorija Cečetienė

"Keleiviui“, jau 60 metų 
keliaujančiam lietuvių tar
pe. linkiu ir toliau tvirtu 
žingsniu žengti pirmyn ir 
greitai sulaukti laiko, kada 
vėl laisvai galės lankyti bro
lius ir seses Nepriklausomoj 
Lietuvoj.

Sveikinu visą "Keleivio“
tuviškų laikraštį, sveikinu j vadovybę ir linkiu sėkmės 
Tamstos asmeny "Keleivį“,' darbe.
laimingai nukeliavusį ilgą 
kelią — visą metų kapą ir 
išvariusį gilią vagą lietuvis-s 
kos išeivijos kultūros dirvoj Gel.biamieji 
nuošė ir socialiniame gyve-,
nime, ištikimai, nenukryps- Savo mylimą velionį vyrą 
tant nuo pasistatyto tikslo,' advokatą Kazimierą Gugį

Jus gerbiąs
Baly* Paramskas

atstovaujant darbo žmonių 
lietuvių reikalams.

Linkiu geriausios sėkmės 
spaudos tarnyboje ir ateity
je. Negalėdamas dalyvauti 
Jūsų jubilėjiniame bankete, 
siunčiu savo penkinę.

Su tikra pagarba 
Antanas Ragauskas 

Chicago, I1L _

pagerbdama, siunčiu $25 
čekį ir prašau jį priimti kar
tu su mano nuoširdžia padė
ka už Jūsų visuomet rodytą 
pasitikėjimą manimi kaip 
SLA iždininke ir tariu ge
riausius linkėjimus ateičiai.

Dar daug daug laimingų 
ir sėkmingų metų Keleiviui!

Nora Gugienė

siems "Keleivio talkinin- 
ir kams daug giedrių metų ir 

laiminančios sėkmės vyk
dant kultūrinius ir tautinius
uždavinius.

Su pagarba
Sofija ir Domas Jasaičiai

Tampa, Fla.

Didžiai Gerbiamas 
Pone Sonda,

"Keleivio“ 60 m. sukak
ties iškilmių proga nuošir
džiai sveikinu Jus ir Jūsų 
bendradarbius Pabaltiečių 
Draugijos vardu. Ta pačia 
proga nuoširdžiai dėkojame 
už Jūsų paramą vieningai 
lietuvių, latvių ir estų veik
lai Bostone.

Spauda tai mūsų viduji
nės kultūros atspindis ir kar
tu mūsų auklėtoja. Prade
dant 61-sius metus, linkime 
ir toiiau žengti tobulėjimo 
keliu-

Su gilia pagarba
Vytautas Izbickas,

vicepirmininkas

KNYGOS P. AMERIKOS 

LIETUVIAMS

Kipras Bielinis, knygne
šio sūnus ir laisvės kovoto
jas. paaukojo per Balfą Pie
tų Amerikos lietuviams 350 
egz. savo kruopščiai parašy
tų ir išleistų knygų "Teroro 
ir vergijos imperija Sovietų 
Rusija“. Veikalas puikiai 
dokumentuotas, vertas ne 
tik skaityti, bet galima nau
doti kovoje prieš okupantą. 
L- Lengvinas, J. Pakalka, J. 
Vembrė, P. Montvila, J. 
Šiaučiūnienė (Shaw), P. 
Gaučvs, J. Galminas taip 
pat prisiuntė Balfui knygų 
bei lietuviškų plokštelių, ku
rios bus perduotos Pietų A- 
merikos lietuviams.

I
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I Pasikalbėjimas
I Maikio su Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Maik, kaitą tu man 
aiškinai, kaip atsirado viso
kie žmonių vardai, ale ne
pabaigei. Taigi dabar pasa
kyk daugiau- Vot, išvirozyk, 
kaip atsirado žemaičių Jur
gis?

buvo vadinamas Kriučium, 
bet jeigu jo sūnus pradėjo 
siūti batus, tai jį praminė 
šiaučium. Jo sūnus galėjo 
būti šiaudeliu arba Šiaučiū
nu, bet jeigu jis išmoko kal
vystės amatą, jis buvo vadi
namas jau Kalviu ar Kavo- 
liuni. Tėvas to dar nežino
jai.

— Užtai, Maiki, aš noriu, 
kad tu mane pamokintum, 
juk moksliškas knygas skai- 

*taL Ant maldaknygės ir aš 
esu biskį gramotnas ir Visų 
Šventųjų litaniją dažnai pa
skaitau, ale visų vardų te
nai nėra; nepaaiškina nei tų. 
kurie yra.

— lr negali būti, nes j 
šventųjų katalogą bažnyčia 
neįrašė dar nei vieno lietu
vio. Mūsuose yia nemaža 
pavardžių, susidariusių ir iš 
svetimšalių pavadinimų. Pa
vyzdžiu, Lietuvoje apsigy
venusį latvį žmonės vadino 
ne tiki-uoju jo vardu, bet 
stačiai latviu. Iš to kilo ir 
Latvėnas- Tokiu pat būdu 
vokiečio sūnus gavo Vokie
taičio pavardę, o iš totoriaus 
gavosi Totoraitis, Tataro- 
nis arba Tatariūnas. Septy
nioliktame šimtmety Pabal
tijo kraštus buvo užplūdę 
švedai; nors nišų sumušti 
jie pasitraukė, tačiau Lietu
voje daug jų pasiliko ir ap
sigyveno, todėl ir šiandien 
Lietuvoje yra žmonių, kurie 
vadinasi Švedais. Bet kai

KELEIVIS. SO. BOSTON

šitie P. Floridos kovai su narkotikais įstaigos tarnauto
jai, užuot ėję savo pareigas, ėmė kyšius iš narkotikų 
pirkliu ir leido jiems bizniauti. Dešinėje minėto* įstai
gos vedėjas Marshall, kairėje jos tarnautojąi. Jie tisi 
yra suimti. / ' _

.T*

Maikio ir tėvo kraite

Sidzikauskas, prel. J. Balko
nas, K- Bielinis. Tėvas Pet
ras Baniūnas, OFM, A. 
Landsbergis ir P. Vainaus
kas.

Eito

KELEIVIO SUKAKČIAI

Keleivio 60 metų sukak
ties proga aukojo:

Po #25: Nora Gugienė iš 
Chicagos, LDD 7 kuopa 
Brooklyne, Eufrozina Miku- 
žytė iš New Yorko, LSS 19 
kuopa New Yorke. LDD 21 
kuopa Bostone.

Julius Svikla iš Worceste- 
rio $12.50.

Po $10: Joseph Deresch- 
kevicz iš New Yorko, K. 
Bagdonas iš Waterbury, J. 
Šarapnickas ir P. Dauginas, 
abu iš St. Catharines, Ont., 
Vincas Kalvelis iš Brookly
no, SLA 352 kuopa Detroi
te, LSS 20 kuopa Akrone, B. 
Buches iš Den ver, Colo.

Po $5: P. Strolia iš Brook
lyno, A. Palait iš Philadel-

atnaujin-iW. Butman, UniouBville, 
Conn., A- Garbas, Toronto, 
Ont., J. Juodaitis, Hillside, 

_ N J., J. Balshunas, Maples-
Po $3.00: K. Bielęvičius hade, NJ. ir T.Žygelis,

Mūsų skaitytojai, 
darni prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

ir P. Daubaras, abu iš Chica-- Maiki, aš to nežinojau.! I^ugojo ir ’ tik- gos.' """ “ ““ Tewsbury’ M“8’

— Tėvas daug ko nežinai, rasias savo pavardes. Štai. ~ c.o An » , • »<-• I Po $2.00: P. Bukis, Mia
mi, Fla-, A. Menster. Chica-

111., A. Pamataitis. Port

Jurgis, tėve, nėra že 
maitiškas vardas. Ir iš viso' semitų rasės žmonės, pavyz-

— Tai turbūt dėl to jie 'South Bostone yra garsus 
dabar kiaulienos ir nevalgo. ‘ Blinstrubų kabaretas. Tai j

— Jie nevalgė ios ir dū-1Jetuv°je likusbJ šved1 ma. nes jų reliną draudžia.1 ainiaL švediškai iie ’au ne‘ 

Kiaulienos nevalgo ir kiti

J. Kaselionis, Branford, 
Conn.—50 ct.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin

jis nėra lietuviškas. Jis yra' džiui, arabai. Bet mes nuto- 
paskoiintas iš graikų.

Jie jau
bemoka, bet kalba lenkiš
kai, lietuviškai ir angliškai. 
Tačiau įdomu, kad Švedo

x tzi pavarde nėra suskaldyta.. lom nuo temos, teve. Klau-', ... .-i - x - i - i kai tuo tarpu is Gudo atsira-A—r jj SaxO.m(x ? į rimas prieš mus stovi, kaip nugalia nudoitic ir rtn.
- Jį paskolino pirmieji atslra^° žmonil* vardai bei 

krikščionys, tėve. Krikščio- Pavai 
nybės platintojai atnešė jį Olrait, Maiki, kalbė-
ir Lietuvon. Seniau lietuviai *im al>le vardus.

Seniau, tėve, žmonės skir-

. Į do Gudelis, Gudaitis ir Gu
džiūnas. o iš Prūso — Prūse
lis ir Prūsalaitis.

— Tai sakai, vardą gali
ma suskaldyti?

tokio vardo nežinojo.
__  O jęą jis reiškinį - -_
- Jis reiškia šemininkai Pauk^>i.ir keturkojų vai;! tum Jurgį? 

arba žemdirbį. Matai, žemė, duj- !l8aln1“1 tokie vardai _ Jurgis jau suskaldytas, 
graikų kalboj^ vadinasi geo,i "V1?.l>ava.' demis n- užsiliko. tėve. B j„ yra padarytas 
U čia ir jos dirbėjo vardas!*1 s1?. d,am<- Pavyzdžiui, JurgutiSj Jurgelis. Jurgel.ū-
Georgos, lietuviškai Jurgis.; SeH‘“r'Gaidaūn^Yra’ "aS Jurgelionis- Ar dabar

— Koman, koman,

Galima, tėve.

Ar skaitei 
šias knygas?

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

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

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

čio-Dėdės 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, 
Petre Segato eilėraščiai, 
IH psl., kaina. . .. .$2.00

ŠVENTADIENIS UŽ MIES-phijos. P. Ketvirtis iš Gulf-
port. Fla.. C. Kaupelis iš Ha-: TQ Katiliškio 17
gaman, N.Y.. A. Ragauskas novelių/ kaina g5 00_ 
is Chicagos, P. Dumsa is: .
Dorchesterio, Mass-, A. Ra-* MINDAUGO NUŽUDY-
manauskas iš New Haveno, 
Conn., V. Anesta iš Dor
chesterio, Mass., A. Vaice
kauskas iš E. St. Louis, III., 
D. Mažeika iš Worcesterio, 
Mass.. B. Paramskas iš Wa- 
shingtono, O: ir A. šulaičiai

MAS, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 246 
psL, kaina $3.

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

go-
Colborne. Ont., M. Ruzas, gą ačiū!
Rockford, III., A. Alminaus- Keleivio Administracija 
kas. Chicago, Ilk, T. Biki-
naitė, Chicago, Ilk. J. Lend- PAVERGTŲ MEDALIAI 
raitienė, Worcester, Mass.. Balandžio 21 d. Ovęrseas 
P. Yenciūnas, Salgary,Alb.J Press Club patalpose New * 
Canada^ ir K. Kiselevičius, Yorke Pavergtųjų Europos *
L nion Lity. conn. į Tautų Seimas pakvietė

Po $1.00 ; W. Zavis, East- priešpiečių Albanijos, Bul- 
hampton. Mass., J. Strem, garijos, Čekoslovakijos, Es- 
Brocks. Alb., Canada. A- tijos, Latvijos Lenkijos, Lie- ną 

Į Vyšniauskas, Ronubie Mi- tuvos, Rumunijos ir Vengri-

^ūn^U^DPtrSto ’̂lšea SIDABRINĖS KAMANOS, auna. .s Detroito. N. Isga- ejlėraščiq
premijuotas rinkinys, 94 
psl;, kaina $2.

naitienė iš Hamtranck, Mich 
V. Stosius iš Detroito, P.
Liūdžiuvienė iš Detroito.

J. šaikūnas iš Doreheste- AUKOS TAURĖ,
rio, Mass., $2-50.

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 psl, 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, SL Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4-00, o
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI? 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

jfURKLYb, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psL, 
kaina.......................... $1.30,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 18 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mass. $36 E. Broadway,

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova- 
pažįstamam ar 
tai atsiminkite.

. . . t* kad geriausia dovana buscester, Mass., W. Ališaus- gamzacijų atstovus.. Po sei- 8 
kas. Tampa, Fla., P. Macys.! mo pirmininko .V. Gepnenji Stepono Kairio Tau, Lie- 
Woodhaven, N.Y., P. žyge-! kalbos buvo įteikti PET Sei-’ kaina
lis, Tewsk būry, Mass., V. mo veiklos dešimtmečio me- 
Kantaravičius, Peabody, daliai sū pazymėjunašfe. Lie- 
Mass., M. Tamašauskas. f tuviams medaliai boto skir- 
Maspnet. N.Y., Ip. Kazlaus- ti: Amerikos UdtuVįųTary- 
kas. North Bay, Ont, V. Jo-i bai. Amerikos Uę|Wų Ta- 
nikas. Pleasantville, N.J-, rybos pirrnimnkur Leonar

dui šimučiui, laikfasciam—

davo savo vaikams įvairių _ ftu, 0 kaip tu suskaldy- Į nes, Ont.. A. Tamkus. Woi-' jos laisvosios spaudos ir or

. . sa'į taipgi Meškus ir Meškiūnas.
kyk daugiau. Į yra Briedis, yra Stirna, yra
- — Vardų dalybai, tėve, j Kiškis. Lapė, Vilkas, Vilke- 
daug įtakos turi gyvenimo lis, Vilkaitis, Vilkutaitis ir 
sąlygos, gamta ir kiti daly-' taip toliau.
kai. Paimkim, pavyzdžiui,! — Maiki, bet tokio paukš-
zydus. Senovėje jų tauta įj0 nė»a kaip Gaidžiūnas. 
kentėjo vergiją ir sunkiai Ąr įu nepadarei čia mistei- 
kovojo. todėl ir jos vardy- ko?
nas iš tų laikų mirga tokiais, 
didvyriais, kaip Dovydas,
Samsonas. Maižius ir kiti.' d iau pavardžių.
Bet vėlesniais laikais ka.. g £ J tinas vadinasi 

žydai pradėjo gyvent, is gaiga)u yra jr žm0.
gus su Gaigalo pavarde, o jo 
sūnus — Gaigalaitis.. Yra

žinosi, kaip atsiranda įvai
rūs vardai ir pavardės?

— Jes, Maiki, denkiu už 
tokią lekciją.

ST. CATHARINES, ONT

A. Stempužienę girdėsime 

gegužės 22 d.

W. Mazuraitis, Pittsburgh. 
Pa., Iz. Muzjkevich, Man
chester. Conn., J. Budris, 
Dover-Fox Craft. Maine, A. 
Masiulis, Simco, Ont, K. 
Dumbl ys. Phila., Pa., A. Ur-

— Gaidžiūnas, teve, yra 
išvestas iš Gaidžio. Yra ir

SLA 278 kuopa savo veik- ban. Rockford. III., A. Mi-_ . . * . • _ Cr D V Y L>

Stepono Kairio “Lietuva 
budo“, kaina $5.50

gyventi
prekybos, jų varduose jau 
skamba aukso kalnai (Gold-

1 /J " 1 " ... ' taipgi Varnas. Varnelis, Vazenvaldai) ir panašiai Tuoj naį^ jr v aitis Paukš. 
tarpu Amerikos indėnai,; p,llM,ai,u 
kurie turėjo sunkiai kovoti
su gamta, pasižymi tokiais 
vardais, kaip Šiaurės Vėjas, 
Platus Vanduo. Vilko Stau
gimas ir kt. Pas juos nėra 
nei aukso, nei rožių.

— Maiki, tu sakai, seniau

Paukštaitis
— Bet pas mus yra ir ki

tokių vardų. Maiki. Ve, ma
no frento Zacirkos vardas 
yra Ciprionas. o jo barten- 
deris — Pilypas. Tai pasa
kyk, kaip tokie vardai atsi-

žydai buvo vergijoje. Ar tai! rado." Juk tokių paukščių 
tu kalbi apie tą vergiją ( ką nėra.
mes minim savo poteriuose: — Tokius vaidus atnešė
”Aš esu Dievas tavo, kursai Lietuvon krikščionybės pla- 
išvedė tave iš Egipto neva-! tintojai, tėve. Bet neišnyko
lios“?

— Jie, tėve, buvo ir kitų 
vergijoje. Juos buvo paver
gę persai, romėnai ir kiti 
Y.
priespaudą ir panieką

ir gamtiški lietuvių vardai. 
Jie vilto žmonių pavardė
mis .Tokiu būdu atsirado 
Antanas Gaidys. Petras

los dešimtmetį minės gegu
žės 22 d. 6 vai. vak. Slovakų 
salėje. Jo meninę programą 
atliks solistė Aldona Stem- 
pužienė iš Clevelando. Tai 
nepaprasta viešnia mūsų pa
dangėje. todėl tikime, kad į 
minėjimą suvažiuos ne tik 
vietiniai, bet ir iš aplinkinių 
ir tolimesnių vietovių. Šia 
proga pasakytina, kad tą sa
vaitgalį atvažiuojantieji į 
minėjimą turės ir kitą ma
lonumą — jie galės pasigė
rėti St. Catharines ir Niaga
ra Falls apylinkėse žydinčių 
sodų grožiu.

Petras Vitkus

saitis. So. Boston, Mass., P

“Darbininkui“, “Dirvai“, 
“Draugui“ ir “Naujienoms“. 
Spaudos ir organizacijų me
dalius gavusių vardu-padė
kos žodį tarė Francis Waze- 
ter. prezidentas Lenkų Kon
greso Nevv Yorke. Iškilmėse

ftipro Bielinio “Penktieji 
, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Dieno 
jant“, kain* $6.00.

Stasio Micbelsono “Lie
tuvių išeivija Amerikoje,“ 
Kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Čekaitis. Middleboro. Mass., dalyvavo šie lietuviai: V.

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

mis—-apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
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-DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą' ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams
pač jie kentėjo sunkią' Briedis, Jurgis Varnas ir tt. kiekį kun. M. Valadkos jdo- įr pažjstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 
riespaudą ir panieką pa-' Seniau lietuviai teturėjo tik mios knygos — į *

vergtoj Jeruzalėj. Sakoma,! po vieną v ardą. bet ir tas 
kad okupantai tenai nuver-' - 
tė jų dievą Jehovą, jo vieton 
užrioglindami kiaulę ir liep
dami’ją garbinti- Tai buvo 
žydų tikybos išniekinimas.

nebūdavo pastovus. Pavyz- R»»>. popiežių, yr.
džiui. jei Gudo sūnus buvo Kristau* vietininkas7 
sugautas vagiant obuolius.! 227 psl., kaina tik $1.20.
tai kaimynai galėjo jį pra-! ______ *________ _
minti Obuoliniu. Siuvėjas —-fr ■ i* . j—

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E. Bro*dway

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Mass.

7ODYNAI
Kelei vic administracij o jt 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu? •

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyna*, V. Baravyko, 36? 
psl. apie 20.000 žodžių, kai 
na .................................. $4.0*

Anglų-lietuvių kalbos io- 
i dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, o«3 puslapiai. 
k~ina .......................... $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo-
dvnas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......... ................ $12.00

r » I
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MOTERŲ SKYRIUS
BSK8BK8&8E*£gSESSBffiS3g&u

IRENA JOERG

Dainė

Motinos dienos proga 
sveikiname visas motinas 

ir linkime joms daug 
šviesių dienų!

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

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

ta privalai turėti galvoje, 
nutardamas tęsti darbą.

Dėl Tamstos klausimo.
Po kiekvienų metų, ku

riais Tamsta uždirbai dau
giau negu 1200 dolerių, 
Tamsta turi teisę kreiptis į 
Socialinio Draudimo įstai
gą, prašydamas apskaičiuoti 
iš naujo Tamstai priklau-

(Tęsinys)

Mano tėvas, veikiamas gerų vaistų, jau buvo taip 
pasitaisęs, kad net galėjo eiti gatvėmis pasivaikščioti, bet 
dabar jis pradėjo kasdieną klausinėti, kada pagaliau at
važiuosiąs dėdė Jonas j Kauną. Bet aš turėjau kitaip iš
sikalbėti: "Dėdės Jono negalima stumti i pavojų, kai ru
sai kone kasdieną pradėjo bombarduoti miestus. Be to, 
laikraščiai pilni žinių apie įvairius plėšikavimus ir užpuo
limus keliuose...“

Savo kasdieninių rūpesčių (nors ir gana palengvintų) 
kamuojama, nebuvau nė karto pagalvojusi, kol galės tęs
tis toji mano amžina netiesa.

Vieną dieną Gilbert Mohr ir mūsų visų tas pamiltasis 
jo draugas daktaras gavo staigų įsakymą palikti Lietuvą. 
Jų nauja komandiruotė buvo Belgradas (Tik vėliau mano 
ausis pasiekė žinios, kad generolui nelabai tiko jo karinin
kų prisirišimas prie lietuvių ir bičiulystė su jais, ir jam 
atrodė, kad pats laikas visam tam nuoširdumui padaryti 
galą).

Atsisveikinimo proga Įeit. Gilbert pakvietė mane į 
operą. Po to — vakarienei karininkų ramovėje. Mes kal
bėjome nedaug. Kažin kas laikė mus prislėgęs, bet aš ne
žinojau kas. Turbūt, būta tada labai vėlaus laiko, kai Gil
bert sugrąžino mane į namus. Prie mūsų durų jis ilgai lai
kė mano ranką ir tylėjo, aš norėjau ką noi-s kalbėti, bet 
jis pasilenkė ir savo lūpomis uždengė mano prasivėrusią 
burną... Visiškai apsvaiginta ir tyli įslinkau į mūsų butą 1 
ir, bijodama tėvą pažadinti, atsisakiau net nuo mudviejų ! 
kasdieninio "labąnakt“. II

O kai anksti rytą prabudau, ant mano staliuko gulėjo 
tėvo laiškas. "Aš jau esu gulėjimo persotintas“, rašė jis, 
jam rūpį Bareikai, jis turįs būtinai pamatyti dėdę Joną, su 
juo pasikalbėti- Ir iš viso jau esąs pats laikas vėl pradėti 
jodinėti... jis turįs grįžti pas savo ai klius... Tarp kitko, jis 
jaučiąsis pakankamai sustiprėjęs ir net tvirtas, tad jo net 
pareiga esanti važiuoti į Bareikus... Bet aš privalanti būti 
visiškai rami ir nesirūpinti... Senam lietuvių kavalerijos 
majorui nieko baisaus negali atsitikti...

Mano protas pynėsi, alpstanti baimė kaustė visus są
narius; kaip beprotė ištrūkau į stotį ir puoliausi į pirmą 
ta kryptimi važiuojantį traukinį. O kai pasiekiau Barei
kus, buvo naktis. Tyliai ir vaiduokliškai baltavo mūsų na
mų pastatai tarp sodo medžių. Atrodė ir vėl viskas atvira, 
nors ir netaip sujaukta, kaip tada. keista tvarka gaubė 
visą aplinką, tačiau nerimo perpildyta mano širdis aurin- 
gai blaškėsi. Niekieno nepastebėta Įslinkau vidun ir atsar
giai pravėriau mūsų buvusio salono duris- Troškau pa
siekti tėvo kambarį, — bet — ten prie uždengto fortepio- 
n0 — ne! Aš nė nešūktelėjau! Ten degė žvakidės... tarpe 
jų gulėjo pašarvotas tėvas. Šalia miegojusieji keli samdi
niai krūptelėjo, mano pažadinti.

Aš turėjau nutraukti savo pasakojimą, kad tie be 
išimties liūdni prisiminimai perdaug nenuvargintų Jūsų. 
tačiau Jūs reikalaujate iš manęs aiškumo, kas man šį kar
tą. be abejo, nėra lengva jau vien dėl to, kad šis "prisi
pažinimas“ yra panašus lyg ir į išdavystę. Bet atvirumas 
tebūnie pagrindas mums išsiaiškinti.

Taigi. anuomet man atrodė viskas jau pasibaigę. 
Kaip mažai aš dar pažinojau gyvenimą 1 Grįžau į Kauną 
ir puoliausi į darbą, kad neturėčiau nė valandėlės laiko 
galvoti.

Rusų frontas pradėjo vis daugiau artėti. Vėl sugrįžo 
badavimo dienos ir nemigo naktys rūsiuose. (Kone kiek
vieną naktį rusai bombardavo miestą, laimei retai ką nors 
pataikydami). Gyventojai pradėjo nerimauti, neteko pu
siausvyros, ypač kai rusų radijas kas valandą grasino: 
"Nė vieno baltiško paukščio neliks ant medžio...“ Kauno 
gatvėse ėmė rėdytis susirūpinę žmonės su valizomis, ry
šuli ais. vežimais, tiktai aš nežinojau nei pradžios, nei ga
lo. Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą stūmiau apatiškai, 
betiksliai ir vienodai. Ir vieną tokią dieną (kokia staigme
na!) prie mano buto durų pasirodė Įeit. Gilbert Mohr. 
Ar aš nenorinti į jo tėviškę? Austrijoje esą dar gana ra
mu, o čia jau girdisi rusų artilerija. Jis specialiai gavęs 
kelias dienas atsostogų ir atskubėjęs iš Jugoslavijos į 
Kauną manęs gelbėti...

O, taip! aš norėjau! Tik šalin, šalin, šalin nuo to 
miesto! Tik daugiau nebadauti, nejusti baimės, nematyti 
daugiau nei lavonų, nei kraujo!

(Bus daugiau).

J. Augusta it y te-Vaičiūnienė

MOTINOS LAUKIMAS

Pūtė palši vėjai,
Švilpė pagiriais — 
Laukė ji už vartų, 
Laukė — gal pareis. 
Vakaras jau žengė 
Vedinas žvaigždėtas. 
Nuometuotos viešnios 
Slinko parugėms.
Ir jisai sugrįžo 
Paryčiu tiktai.
Kai iš lėto balo 
Debesų kraštai.
Buvo pasipuošęs 
Šypsena trapia 
Ir rože raudona 
Kairiam atlape.

Salomėja Nėris

MOTUTĖS AŠAROS

Supa, supa kūdikėlį
Motina ant rankų, —
Bėkite tolyn, šešėliai, — 
Spinduliai telanko!
Spindi ašaros motutės 
Obelų žieduose: —
Auk, vaikeli, būk didutis. — 
Mamą pavaduosi.

Penkių našlaičių motina
M. MICHELSONIENĖ, E. Milton, Mas*.

Detroito mieste, Michiga
no valstijoje, šią Motinų 
Dieną yra penki našlaičiai, 
kurie jau nepirks dovanų 
savo motinėlei ir neprisesrs 
raudonų geliu, kurios reiš
kia vaikų džiaugsmą, kad 
jų motinėlė yra gyva. šiem 
penkiem našlaičiam ši Mo
tinų Diena bus liūdna, nes 
ju motulė, baltaveidė Viola 
Liuzzo, be reikalo žuvo neg
rų demonstracijoje. Tai įvy
ko kovo 25 d., kai kovo 21 
d. prasidėjo negrų žygis iš 
Šeimos, Ala.. į Alabamos 
sostinę Montgomerv. Toje 
demonstracijoje, sakoma, 
dalyvavo 25,000 negrų ir 
baltveidžių. Nuvyko tenai iš 
Detroito ir Viola Liuzzo. 
baltveidė. 38 metų moteris, 
vežikų unijos viršininko 
žmona.

Ta demonstracija, kurios 
tikslas buvo įteikti guberna
toriui Wallace peticiją, pa
siekė Montgomery miestą 
tiktai kovo 25 d. Žygiuojan
čius demonstrantus saugojo

keli tūkstančiai federalinės 
valdžios kareivių, todėl jo
kių riaušių nebuvo ir niekas 
nenukentėjo.

Buvo sudaryta ir trans- 
portacijos talka negrams ve
žioti tarp Šeimos ir Montgo
mery. Talkino ir Liuzzonie- 
nė, kuri turėjo gerą, didelį 
automibilį- Vieną pilną ve
žimą ji parvežė iš Montgo- 
mery i Seimą, bet, grįžtant 
jai su vienu juodveidžiu į 
Montgomery parvežti iš ten 
daugiau demonstrantų, juos 
pasivijo kitas automobilis 
su 4 vyrais, ir vienas jų per
šovė Viola Liuzzo per galvą. 
Jai sukritus. jos automobi
lis įvažiavo į ūkininko ga
nyklą ir sustojo. Juodukas, 
kuris su ja važiavo, nusigan
dęs iššoko, palikdamas per
šautą moterį ir. nubėgęs ant 
kelio, sulaikė kitą automobi
lį, kuris nuvežė jį į Montgo
mery miestą. Ten jisai pra
nešė policijai, kas atsitiko. 
Nuvykusi policija rado Liu- 
zzonienę jau nebegyvą. Tuoj

Klausimas

Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo sančios pensinės sumos (ly 
di. Ar rezultate Tamstos 
pensija padidės, priklausys 
nuo to, koks bus Tamstos 
uždarbis tęsiant darbą. Jei 
jis neviršys 1200 dolerių per 
metus, pensijos suma nepa
sikeis.

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

Atsakymas

Radau "Keleivyje“, kad Jei žmogus yra pensinin- 
atsakoma į klausimus, lie- kas. jis gali uždirbti iki 100 
eiančius socialinį draudimą dolerių per mėnesį, nenusto- 
(Sočiai Security). Gal atsa- damas nė vieno cento jam 
kvsite ir man. priklausančios pensijos. Jei
' Esu gimęs 1896 m. balan- “ž<'1,.ba. <laugiau, n<^ 

džio mėn. 2 <1. Nuo 1961 1200 '!o,ell« g" ™tVsj bet 
metu pradėjau gauti pensi- maz,au negu 1.00 dolenų 
j,. Gaunu tik 81 doleri. Pa- Į*! metus- tal Jls nustO)a 
silikau ūme pačiame darbe, “U0 uz
kur dabar uždirbu per 2 . pienus v.rs
tus beveik 1200 dolerių. Jei >200- .Jei pensininkas uzdir-

............... ■ - ba daugiau negu 1700 dole-aš išdirbčiau penkeris me-
tus a. daugiau, uždirbda- ?>į P?r metu.s; jis ,nuatoJa. 1 
mas beveik tūkstantį du šim- doleno Pens^°.s az . !e. UU 
tus dolerių per metas, ar ga-įuzdnbta doler’ v"'s 1700' 
lėčiau prašyti Socialinio' Pensininkui sukakus 72 Brone Spūdienė. AI^SS centro 
Draudimo įstaigą perskai- metų amžiaus, jis nenustoja komite,o narė. jo atstovė Balfe.
Ciuoti mano dabar gaunama . ~ i®™ nri veikli nevienoje kitoje organiza-... --ne vieno doleno jam pn- .... . . ... . „pensiją ll* ar mano pensija1. . .. .. ___ ; cijoje. kuri net su parista skau-
kiek padidėtų?

New York.
A. R.

.1

šitie Ko Klux Klano nariai kaltinami nušovę Violą 
Liuzzo, kori vežė Šeimos žygio j Montgomerį dalyvius.

buvo įtartas Ku Klux Kla
nas, kuris aštriai baudžia 
baltas moteris už draugavi
mą su negrais. Rytojaus die
ną buvo suimti 4 klansmo- 
naį: bet kad ir pripažintų 
juos kaltais, penkių vaikų 
baltajai motinai gyvybės 
jau nebegrąžins. našlaičiam 
motinos neprikels.

Jos žudikus reikia pa
smerkti. Bet. iš antros pusės, 
sunku suprasti, kodėl šita 
motina paliko mažus vaikus, 
kuriems dar reikia eiti mo
kyklon, ir išvažiavo už ke
liolikos šimtu mylių stori 
juodųjų armijom Nejaugi 
jie neturi pakankamai sa
viškių ir kitų patarėjų, kad 
baltoms motinoms reikėtų 
pamesti keliom savaitėm 
savo vaikus ir stoti į pavo
jingą juodųjų demonstraci
ją. Mano manymu, šios mo
tinos žygis buvo neapgalvo
tas ir nereikalingas. Jei mo
teris vaikų neturi ir vyras 
jos dalyvavimui demonstra
cijose nesipriešina, tai kitas 
reikalas. Bet ieigu vra mažu 
vaiku, ji priklauso jiems. 
Jiems nuolatos reikalinga 
jos priežiūra ir meilė. Liu- 
zzonienės duktė Sallv dabar 
yra 6 metu našlaitė. Jos mo
tinos vaidmuo negru de
monstracijoje buvo tiktai la
šas vandens jūroje, o jos vai
kams. vyrui ir tėvams ios 
traginca mirtis yra skaudus 
smūgis ir neatlyginamas 
nuostolis.

Dabar vieni spėja, kad 
Liuzzonienė buvusi komu
nistė: kiti sako, kad ji ne
mėgo namu ruošos ir vaiku 
auklėrimo nareicu ir tt. Sun
ku atspėti, kas ta jauna mo
tina traukė, palikus vyra ir 
vaikučius, dalvvauti riaušių 
ir pavoiu pritvinkusiose de- 
ironstrariinse tolimoje nuo 
namu valstijoje. Mes tikrai 
žinome, kad šią Motinos 
Diena Detroite bus penki 
nuliūdę našlaičiai, kurie sa
vo mylimos motinėlės dau
giau nebematys. Jie verks 
gal prisisegę po baltą gėlę 
jos atminimui.

Cijuje, Kuri ii vi >u paupin
klausančios pensijos, nepai- <jama ,anka buvo atvykusi i 
sant tC, kiek jis uždirbtų. LSS suvažiavimą ir Keleivio 

Šitą apskaičiavimą Tams-i banketą.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanot’

D«L LAISVOS LIETUVOS. LieU 
voi sooiaMemnkratu rašte’ dėl.bo 
ieviku oknpacijo® ir teroro Ja
voje. Kaina . ...................... « Co»

tVII.G -NIS I PRAEITI. K. Žuko » 
177 r»®l »•*
.........  85.00

<3<vmū® jitvfmtmmai.
na ............ ..........

HIENOJ ANT ''k«'v«me®lu karalisa®’' 
Viyirn Rielit.tr> idemus ?it®i

minimai. 46' o’L. kaina... .86.

METAI Kinro Bwlw.tr> areimi- 
rdmu antroji dalis. 5S2 nušlama*
Kaira ............................ ......... *' &

.TETVATL’ DAINOS AMERlKOTV
s ari r,ko ir unrrdac-avo Jena® Br 
Iv® 472 daioo® ®u galdctnis. Ane

Rakai duetą® kiekvieno® dahio- 
tariny® todėl rinka /tr-vanori i» 
lietuviškai r-akalbantiema, įrišta 
828 pusi. karna ...................... 15 •V'

•'On ALTE v ’ji Pf ’flri a p- 
rašė E Vandervalde vert? Vard* 
nas. Kaina ............................. Cn*

MARLBOROUGTPS LITHU ANIAN 
8ELF-TAUGHT M Inkienė. ev 
ra® vadovėlis lietuvio kalbos mc 
kyti® angliškai kalbančiam. 14 
pal., kaina .............................

JEMATTJtS RASTAI Gsr®io®>o® m- 
sų rašytojos pirmojo ks*o me* 
Amerikoje parašvt’ vaizdeliai • 
rašytojo® paveikslu. 12S pi’«lari- 
kaina .......................................... 50 C*

TAVO KELTAS I SOČI AI IZM.‘ 
Paraše Leonas BĮ jma®. Trumo* 
socializmo a»škin«n.nas. Kaira 26

JUOZAS STALINAS, arba km
Kaukazo išponis buvo pa.’idar.*- 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 On’

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių foro* plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė Kny
ga su aargybe paveiksiu, geram. 
popieriuje. Kama .................... SK.oii

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RŪSTJĄ. arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 9® osl. 
Karna ...................................... 50 Cnt.

F.NOVES LIETUVIŲ PINIGAI nu. 
seniausių laikv iki Lietuvos ne

ęriklauscmybė® galo 1796 metai.-- 
’arašė Jonas Karys, daugybė pa 

veiksiu, 396 psl., gera® popierių* 
kaina .............. .... Sl®.0*

VLTOEIŲ SEAELf. V. Pottao-My
kolaičio romanas trijose dalyse 
Viso® trys dalys (rištos J viena 
Autorius. pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą® Vasari® išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystėm 
knyga, kieti viriai, 681 puslapis 
Kaina ..................................... 18.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaini
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ ti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJ R. 
vaizdi šio krašto lietuviu istorija 
gausiai iliustruota, parašė St. 
cbelsonas. virš 50O puslapių. Kai-

NEMUNO SŪNŪS. sndnaus Vaiur- 
ko rems ta® iš 1935 metu Suvslrt- 
jos ūkininkų ®ukE’mo prie® S-ie 
tr.no- dtk’&tūra Pirma .lali? 75* 
psi. Kaina ... ........................ «3 «•

LIETUV/. BUDO, Ster-uno Ka.ru. 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsuninimai. kaip Lietuva kėlė* 
iš mieco, geriausia dovar.a kieto- 
viena prog»; gražiais »ieta:? wr- 

į.iiii®. ri,v®t. jota. -in puriafka 
didelio formato. K>-in»

ais viršais 85.6®, mink-taia 
......................................... S-l rtO

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOtr 
sEVlZ'l latrai Kairiškį, naw 

Į ja.isi-.r: ® z'i-.oii api'oyta tue
klausimu <cr. gote Kaina.. 25

i.'Ai Ln> liKTC’ IŲ ŽINYNAS 
paruošė Aut-eu»* L.n.^tis, daugy
bė zin’ų tietuvTų ir angių Kaioouua 
ame lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ 86.30

LIETUVOS SOČIAI I r, iOKRAlv 
PtRTLK/fi Pri’ ‘IR AMINAS GAU 
RfiS. S2 psl., kaira......... 25 G»*

LIETUVI L KA'»Ob P«V-.!iKa 
Parašė dr. D. Pi’.k riru- u.ve 
Amerikos iietavianr:, 144 pų.-la 
pių. Kaina ................................ 81.6*

VLIKO GRUPIŲ KOV SUOS PRA 
NEŠIMAS, arba kod».t nū-uoae nė
ra vien; oė:', So psl., katra Ii.JI

ZE.tAiClL KkiKST.-ife, I. Abtiltie 
istorinis romanas iš žemaičių <rik- 
ito laikų, kieti apuarai .... *3.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar gaėjo 
toks tvanas būti ir ny apiv sa
ko mcks.aa ? Kaina ........... 3d Cat.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micheisomenė, 250 Įvairių lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina.................. SI.2I

NEPRIKLA VSOJeOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kurys, la
bai daug paveikslų, 255 ps). gera 
popiera. Kama ........................ 85.0®

siauruoju takeliu, k. k 
Kriaučiūno atsimitunai >s : .letu- 
vus tr i® Ame.-ik .* lietuviu gyve
nimo. psl., karna ........... 82.0®

jCX.TAI.iZMO TEORIJA. Trumpai te 
aiškiai parodo, kaip keitėsi viauo- 
ireriea santvarka ir kodėl ji dai 
keisM. Kaina ........................ M CI

OEMOKRATINIO SOČI ALI Z Mv 
PRA O A i. Populiai", lr na . Iinga 
knyga šių dienų klausimanr.a su
prasti. Kaina ........................... Mė.

U&uUcymufl ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

<34 Ė. BrouHyruv ——
KELEIVIS

---- So. JUkutoo Ti. t

i

Rielit.tr
Bwlw.tr
Ka.ru


Nr. IS, 1965 m. gegužės 5 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septinta*

Balandžio 23 d. Lietuvoje mirė 91 metų amžiaus 

TATJANA ZUBOVIENE 
Praneša giminėms, bičiuliam* ir pažįstamiems 
nuliūdę duktė Elena ir žentas Česys Liutikai,
g>v- N. Zelandijoje.

VIETINES ŽINIOS
Izidoriaus Vasyliūno 

koncertas

Balandžio 30 dieną Jor- 
dan Hali salėje Įvyko smui
kininko Izidoriaus Vasyliū
no ir jo sūnaus pianisto Vy
tenio Al. Vasyliūno rečita
lis. 'lai retas ir nevisai pa
prastomis sąlygomis 
koncertas.

kaip buvo numatyta balan-, PARENGIMŲ KALENDORIUS, 
džio b d. Mums laimingos! ... ..i
kelionė* palinkėti susirinko Gegužės 8 d. Bostono Miš-
būrelis draugu, kurių tarpe iaus ( boro banketas So. ___ __
buvo Buivydai, Onutė Fe- Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos KARKLUPĖNUOSE, 
thing (Kazimiero seserė- salėje
čia;, abi mano dukros su šei-J * * * kaina $2.50.
momis iš Pittsburgho, Tar- ~ , i t- .. .
novskienė ir kt J Gegužes 22 d. So. Bosto- Raz\ s Almenas, UPE Į

"Atlantas S1 dienas buvo1 no Lietuvių PiL D,-jos salė'' RYTUS' ! ŠIAURĘ.
uu™ > Akademija dr. Juozui i romanas I dalis. 325 irsi., II 

Girniui pagerbti. Dalyvauja dalis-‘02 psl.. kiekvienos da- 
sol- Daiva Mongirdaitė-Ri- iiea kaina $3 00. 
chardson ir svečiai prele-' Alž Rita KELIASI 
gentai ir rašytojai. KAIRĘ, premijuotas romą-

ĮDOMIOS KNYGOS 

ROMANAI

Albinas Baranauskas, Dovanos už naujus skaitytojus
rnilnntuo w PTi ‘KELEIVIO “ 60 M. Sl KARTIES PROGA SURADUSIAM
k- OiM To U ““ P ’’i V,ENA NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA-

labai Įniršęs. Mūsų laivas 
gana didelis, 129.000 tonų

mą taip pat, kaip savo inter-! t.alP?5> °,vis dslt0 banguo- 
pretavimo meistriškumą į v„’,^s

t "Sonatoj smuikui ir forte- puses, tarytum mažą vaite-.

pionui . "šiandien, balandžio 12;
Kompozitorius W. Piston, d-, vandenynas nurimo, šil

kinis buvo klausytojų tarpe ta. malonu pabūti lauke sau-
ir kuris tik pirmą kaitą tą lei 7 vai. tekant ir stebėti, 
vakarą ir girdėjo I. Vasy- kaip šokinėja žuvys, nes,

Birželi“' 20 d.
Varpo gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

nas iš .JAV senosios kartos 
lietuvil< gyvenimo, 248 psl., 

Eaisves kaina $3.00-

liūną, buvo vėliau girdėtas
buvęs sakant, kad jis buvo nuste- V1AO • r. . XT

bintas ir sujaudintas tokiu I. "Prisiartinom, pamatėm p t ^‘'u^ KinūiV?
Retas ir nepaprastas dėl Vasyliūno Įsisąmoninimu ir jr palikom Azorų salas, ku- ^f - ; ?Hlb 4

to, kad I. Vasyliūnas pasi- įsigyvenimu Į jo kūrimus, nos priklauso Portugalijai.- J fe'*™1*- 
rinko visai programai vieno |aiP Pat tol5iu prasmingu jų "Balandžio 13 d. mums
ir to paties kompozitoriaus, interpretavimu.
Harvardo universiteto eme- Muzika kaip ir menas yra 
rito profesoriaus Walter internacionalinė, ir turbūt

matuti, ir jos džiaugiasi, kad 
oras gražus. Liepos 25 d. Bernice Clai-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran-i DEŠIMTI ĮŽENGĘS.

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, LIETl’VA“.
K. BIELINIO "DIENOJ ANT“ ir "PENKTIEJI METAI“.
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ

aprooe laivo įrengimus. Ka- c j ,V . i Rugpiucio 8 d. MinKų ra-pitonas svečius pneme ant ... 1 - r,

tų gyvenimo. 242 psl., kai
na 02.50

Jonas Aistis. POEZIJA !
Toje vra šio žvmaus poeto; 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai-! 
na $6.

Piston, kūrinius. Ir kai visa- dėl to W. Piston "Sonatoj 
me muzikiniame pasaulyje smuikui ir fortepionui“ buvo 
tebuvo tik keli kompozito- girdimi lietuviški motyvai.
riai. kurių darbais galima .. .... . ..Toji publikos spontaniš

koji reakcija ir nenutraukia
mas dėmesys parodė, kad

būtų užpildyti visą progra
mą. be rizikos pertempti
klausytojų dėmesio stygą. “““.1U.V‘.‘‘V,C*C r-™-,
W. Piston kūriniai plūs I. smuikininko I. Vasyliūno 
Vasyliūno jų interpretavi-
mas sugebėjo nuteikti susi-

pitonas svečius pneme 
savo tiltelio ir aiškino van
denyno geografiją. Kazi
mieras tais dalykais nesido
mi. Jis labiau mėgsta žiūrėti 
televizijos, šiandien rodė

i Patikimiausias
maisto produktas, parankiausias skubančios šeimininkės 

pagalbininkas yra tikras importuotas

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

specialiai šeriamų lenkiškų kiaulių.

Tos knygos gaunamos i»
> P'P»VK>

Alė Rūta. PRIESAIKA
Didžioii meilė. TT d., romą 

Spalio 3 d. Balfo banke-; nas. 309 psl.. kaina $3.25.
Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO 

PARNIU SOSTAS, premi- 
! motas romanas iš politinių 
i emigrantų gyvenimo, 268 

Spalių 10 d. Laisvės Var-1 psl.. kaina $2.50.
Vytautas Volertas, UPE

dijo gegužine Romuvos par
ke Brocktone.

dalyką "Sužvejojo ir pali-Į tas So- Bostono Lietuvių Pil. 
ko". Man tai neįdomu, ge-, Dr-jos III aukšto salėje. į S
riau rašau ši laiškuti. 

"Balandžio 14 d. 3 va-1. po
pietų pasiekėme Gibraltarą.su vieno

kompozitoriaus programa s Tai Anglijai priklausanti 
............ ______ _ buvo labai vykęs, ką pakar-, t^rtovė? sauganti Įėjimą Į
zikos žinovus ir mėgėjus (a- totinai patvirtino tokia pat | viduržemio jūrą prie to pa-

*.......;— *--i— reakcija bisui: to paties W. i ties vardo sąsiaUrio. skirian-
, čio Ispaniją nuo Afrikos.

mojo smuiko koncerto.“
Vytenio M. Vasyliūno a- 

komponavimas buvo tinka-
„---- ------------ , ------ mas fonas vyr. Vasyliūno _ - _ ...

išsilaikė nuo pradžios iki ga- ekspresijai pabrėžti, ir būtų 1?- čia išsiuntė musų lais-
lo nei kiek nenukentėdamas malonu susilaukti to talen- kus ir priėmė mums rasy-
nuo taip šabloniškų, bet ir tingo jauno pianisto nuosa- tus“

• *1 1 • 1 •• !•

rinkusius Jordan Hali mu-

nie 300) iu tarne tam tikra reakcija bisui: to paties sTailių vaikų taip ™ad sS Pisto" ”Andantino“ ir ’Tir- 

sidarė nenutraukiamas ry
šis tarp atlikėjo ir klausyto
jo. pilnas susikaupimo ir pa
sigėrėjimo kontaktas, kuris

Laivas čia staptelėjo tik 
trumpai, tai nebuvo laiko iš
lipti ir koja paliesti tą iš
garsėjusią Gibraltaro Uuo-

po koncertas So. Bostono
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

taip reikalingų plojimų- vo rečitalio.
Ir. IVanuntausKienė

BUKAVECKA1 APLINK 

PASAULI
Jau buvo rašyta, kad Ka-

I. Vasyliūnas, kaip smui
kininkas. nesivaiko techni
kos blizgučių ir virtuoziškų 
fejerverkų. Per visą progra
mą, kad ir modernios sinko
pinės muzikos, jis išlaiko
švelnųjį lyriškumą, taip gra- zimieras ir Jennie Bukayec- 
žiai palydima jo sūnaus san- ^ai apleido Floridą ir išvy
turate akomponavimo (pia- ^o plataus pasaulio pamaty- 
nui tain lengva "užglušinti“ Velykų pirmadienį gavo- 
smuiką), bet ten, kur kuri- me * M laiškeli, rašytą vi 
nys yra vpatingai artimas jo 
dvasi ai, kaip "Adagio“ iš 
"Smuiko koncerto Nr. 2“, 
jis parodo sultinguose, gi
liuose tonuose savo dvasios

Maistas laive geras. Rū
pestis ima, kame gausime 
lengvus drabužius, nes pra
deda būti karšta.

"Keliautojų 90% italai. 
Jie nuolat ir labai greitai 

; kalba- Vakarais laive būna 
šokiai, bet polkutės ar sukti
nio negroja, todėl mums jie 
neįdomūs.“

i A. Jenkins

JAV seimeliuose yra 94 
negrai atstovai, lš jų 18 pie
tinėse valstijose —Missouri, 

ir

dury Atlanto, Cristoforo Co- 
•lombo laive, kuris plaukia Į 
Europą. Jennie Bukaveckie- ok|7homa, ' Maryland 
nė štai ką rašo: i Kentucky.

"Brangūs draugai ! Mes

Paryžiuje siūlo dėvėti šitokį dir
žą su laikrodžiu.

TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. K AL-, 
NU GIESMĖ, premijuotas i 
romanas. 201 psl., kaina, 
$2.50.

Juozas Kralikauskas. TH -! 
NAGO UGMS, premijuotas! 
romanas. 205 pust. kaina1 

Į $2.50.
Alovzas Baronas: VIENI i

SI MEDŽIAI, 117 osl. kai- [
i ’

šis skanėstas, karštas arba šaltas, 
užsitarnavęs ši geriausios kokybės 
simboli, pi rduodamas šiais vardais:

A T A L A N T A 
KRAK U S ir I’OLO 
nuo 2 iki 12 sv. dėžutės. 

Visuomet reikalaukite tikrojo 
lenkiško importuoto kumpio.

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

ir savo technikos turtingu- išplaukėme iš New Yorko voooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Baisios nelaimės Kalifornijoje vaizdai. Viršuje Santa 
Barbara apskrities šerifas tiria švedišką iautuvą, ku
riuo 16 m. paauglys Michael Clark, stovėdamas strėlės 
nurodytoje vietoje, nušovė 2 asmenis, valiavusius 101 
keliu, ir sužeidė 12 žmonių, kol policija jį spėjo apsupti. 
Tada Clark šovė į save.

DOVANOS J LIETUVĄ 
Maistas, kitos prekės, pinigai 

Kokybė ir pristatymas yra grantuota 
Reikalaukite mūr.ų katalogo

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd St., New York, N.Y. 10010 

feooooooooooooooooooooooooooooooo

lies korimuiVedybos

Ieškau susipažinti vedybų 
i liksiu moterį ar merginą nuo 45 
: iki 50 melų amžiaus. Atsiliepi-
• mo paslaptį išlaikysiu.
• Atsiliepti Mr. J.
i Post Office Box 22,
| New York, N. Y. 10013.
, (21)

Ieškau tėvelio brolio Juozapo 
Gecevičiaus. dabar gal vadinasi 
Gečas ar panašiai. Jis į JAV at- 

! vyko per pirmąjį pasaulinį ka- 
i ra. kilęs iš Sedos valsč„ Barsty. 
į čių par.. Laumių kaimo. Jis pats 
; arba apie jį ką žinantieji prašo- 
' mi rašyti adresu:

Karolina Gečiūtė..
12 Elm St.. Hamilton. Ont.,
Canada.

PALENGVINKITE MOŠŲ t Ieškau dėdės Kastantino 
' Pronskaus iš Sliktinės kaimo, 
Skuodo rajono. Jis gyvena JAV 
ar Kanadoje. Jį patį arba kurie

DARBĄ
Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu- i ap'e žino prašau rašyti:
. __l.4.1 Lithuania. Skuodo rajonas.meratoriai nelauktų, kol , 

įuos paragina mokėti, o pa- 
♦ys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 

.atsiųstų reikalingą sumą*
Esame labai dėkingi tiem.

' kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

Sliktinės paštas, 
Sliktinės kaimas. 
Pronskus laimutis.

(19)
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau vra.

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

ROYAL PRODUCTS
Newark 4. New Jernev
North Sta., P.O. Boa 9112

na $ 1.50.
Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanai į 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psk.; 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU- ; 
ŽADET1NĖ, premijų o t a s • 
romana? Iš Vinco Kudirkos i 
gyvenimo. 394 pusi kaina: 
<4.00

Alovzas Baronas: LIEP- : 
TAI IR BEDUGNĖS, pre i 
mijuotas romanas, 279 osl. 
aira $3.90.
Vytautas Alantas: TARP ' 

DVIEJŲ GYVENIMU. 462. 
nusl.. kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRIŽ TA J 
KALNUS. 509 pusi., kain? 
•s no

Alė Rūta. MOTINO^ 
?ANKOS, romanas apie 
notinos meile, jos tikslą ir 
ūpesti išauklėti savo vai
dus pilnais žmonėmis ir ti
rais lietuviais, 397 psk 

-aina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG 
OTAS RYTAS. 166pusl

•aina $? 00
f rfs S-S s s n “ S š"* ?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gvvueja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ. _
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų ir «a.uo lidžiausį ka
ratais.

neinvis ivKiL.Si-C įrT'T'T*u APDRAUDOS. bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, ge
resnės nėra. 2) SLA ap'Irauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temaln-e gp»bą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST.A DIODĄ GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki
?l 0.000.00. ..........................
SLA Tauoomosios atxiraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. , ___
ST.A ligoje pašaipa tuo svarbi kad ligos atvejn narvs ją 
gauna pats.
SLA galima gauti anerauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
ST.A kuopos ym žyme^nėee beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias aoie andraudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą;

LITHUANIAN ALI.IANl'E OF AMERICA 
3«7 Wesl Mltb Street York 1. N. Y.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

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

i darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 

I yra dr. Vandos Sruogienės 
i Darašyta Lietuvos istorija.
1 Tai 1.000 puslapių knyga, 
; lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
admin istraci io ie.

NAUJIENA
Dr. Kazys Grinius, ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, P
336 psl. kaina $5

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

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus. garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas ši muziejų panaikino.
laisvės kovų paminklai din- fIrauf:al- Kn^os ka,na 

$2.50.go-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose

KĄ DOVANOTI?

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

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

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

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

"Lithuania Iand of be- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

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

•H

kentėjo ir žuvo mūsų $-4.00. minkštais $3.00. 
broliai, seserys, giminės ir POPULAR LITHUAN1- 

AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

ooooooooaooosoooooeooooooa
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Vietines žinios
Nepamirikite choro 

parengimo

Juk žinote, kad šį šešta* 
dienj, gegužės 8 d. 7 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Pri. Dr-jos salėje bus Bosto
no Mišraus Choro parengi
mas. Tai bus koncertas ir 
banketas kartu, nes choras 
dainuos ir vaišins visus at
vykusius.

Ateikime visi, kas tik ga
lime, kam rūpi, kad mūsų 
lietuviška daina nenustotų 
Bostono padangėje skambė
jusi. O jeigu savų dainų 
puoselėtojų neremsime, tai 
nebus nei chorų, negirdėsim 
nei savo gražių dainų. Kuo 
tada viešai pasirodysime 
prieš savus ir kitus? Todėl 
visi i talką chorui, visi būki
me jo parengime šį šeštadie
ni! m A.

Motino* Dieno* minėjimą*

Pabaltijo Moterų Klubas 
ruošia iškilmingą Motinos 
Dienos minėjimą gegužės 9 
dieną. Minėjimas bus pradė
tas šv. mišiomis 10 vai. Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 
So. Bostone. Pamaldų metu 
giedos solistas Stasys Lie
pas. Moterys prašoms pasi
puošti tautiniais drabužiais 
ir iškilmingai dalyvauti pa
maldose.

4 vai. po pietų minėjimas 
tęsiamas So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jos salėje. Pro
gramoje dalyvaus lietuvių 
vaikai, paruošti A- Gustai
tienės ir P. Kalvaitienės. 
Taip pat bus šiai progai pri
taikyta paskaita. Po minėji
mo bus vaišės. Visi lietuviai 
yra prašomi kuo gausiau šio
je Motinos Dienos iškilmėje 
dalyvauti.

Viešnia iš New Jersey

Praeitą ketvirtadienį mū
sų įstaigoje lankėsi Zuzana 
Petkauskienė, kurią atlydė
jo Marija Strazdienė. Vieš
nia seniau gyveno Bostone, 
o dabar N. Jersey valstybė
je. Į Bostoną atvažiavo su 
dukra Anita Hanchar daly
vauti Keleivio sukaktuvinia
me bankete, o po jo aplankė 
savo gausius gimines ir pa
žįstamus.

60 metų sukakties proga 
ji užsakė Keleivį savo drau
gei A. Valukonienei Kali
fornijoje.

Mu* aplankė P. Dargi*

šeštadienį mus aplankė 
SLA prezidentas Povilas 
Dargis. iš aerodromo vykda
mas į VVorcesterį dalyvauti 
SLA 57 ir Sandaros 16 kuo-

Su pa*iialriwši vaidino 

New Yorką

Praeitą sekmadienį Bos
tono Lietuvių Dramos Sam
būris vaidino New Yorke 
"Brandos atestatą“. Vaidi
nimą ten organizavo "Dar
bininko“ leidėjai numato
mų statyti Kultūros namų 
fondui.

Ir New Yorke vaidinimas 
praėjo su dideliu pasiseki
mu, sutraukė daug publikos 
ir buvo palydėtas nuošir
džiais plojimai, o režisierei 
Aleksandrai Gustaitienei ir 

• Per j$ visiems vaidintojams
Į įteikta graži gėlių puokštė.

Rengėjai ii- jų rėmėjai su
ruošė mūsų dramos sambū
riui vakarienę, kurios metu 
pasakyta kalbų ir šiltų lin
kėjimų ateičiai. Visa trupė

pų bendrame bankete- Kar- specialiu autobusu grįžo na
tų su juo buvo ir jį pasitikti 
atvykę worcesteriečiai J.
Krasinskas, J. Svikla ir Ign.
Pigaga.

Bostone P. Dargis pasi
matė ir pasikalbėjo su žy
miais SLA veikėjais.

Arklys, žiūrėdamas į trak
torių didžiuojasi, kad jis— 
retenybė.

Katinas su pirštinaitėm 
pelių negaudo.

Žydų priežodi*

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

T<
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass, TeL AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji jvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčutmi 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. galim* 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.

{STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVKKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MOŠŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimai-

Siuntiniai priimami tas.iien nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

IKSAM

Gražu* dviejų moterų 
koncertą*

Sekmadienį gana gausus 
bostoniečių būrys atsilankė 
į Prudencijos Bičkienės ir 
Stasės Daugėlienės koncer
tą. Jos seniai Bostone bebu
vo girdėtos, todėl publikos 
buvo gana šiltai sutiktos ir 
palydėtos. Jų koncerto įsū- 
dis ilgai neišdils.

Solistėms akomponavo 
prof. Vladas Jakubėnas ir 
Rūta Daugėlaitė.

Bostono jūrų akautų-čių 
stovykla

Lietuvių jūrų skautijos 
Nemuno tuntas rengia dvie
jų savaičių stovyklą — nuo 
liepos 31 d. iki rugpjūčio 14 
dienos — Tėvų Pranciškonų 
sodyboje Kennedunkporte, 
Maine.

Stovyklos mokestis: vie
nam — 1 savaitei 25 dol., 
dvi savaites — 40 dol., sa
vaitgalis 7 dol., o jeigu iš 
šeimos stovyklaus du —1 sa
vaitei 40 dol., dvi savaites 
70 dol.

Tomis sąlygomis mielai 
priimsim ribotai kitų tuntų 
jūros ir žemės skautų-čių, V 
norinčių kartu stovyklauti.

Registruotis Įmokant $10 
nuo asmens reikia iki liepos 
15 dienos pas tuntininką P- 
Jančauską, 48 Stackton St., 
Dorchester, Mass. Telefonas 
298-4078 arba pas j. sk. M. 
Manomaitį.

mo jau gilią naktį, bet gerai 
nusiteikus.

A. Galdiko parodo*

dideli* pasisekimas

Gegužės 2 d. uždarytoji 
Adomo Galdiko kūrinių pa
roda. kuri tęsėsi nuo balan
džio 24 d., turėjo didelį pa
sisekimą. Ją aplankė apie 
300 asmenų, ir iš 42 paveiks
lų bostoniečiai ir kiti įsigijo 
26. Tai bene rekordinis Bos
tone parodoj įsigytų kūrinių 
ska ičius, nors kainos, paly
ginti su kitų parodų kūrinu 
kainomis, buvo aukštesnės.

Tarp kitų paveikslus įsi
gijo: inž. Rasys 2, Stelmo
kas 2, prof. Vengris 2, po 1 
inž. Dabrila, inž. Dačys. inž. 
Č. Miekūnas, inž. A. Gir
nius, inž- Eikinas, inž. Senu
ta. dr. Vileišytė, špakevi- 
čius. Janiška, L. Izbickas, 
A. Gustaitis, E. Santvarienė. 
Kulbokas, Lendraitis. P. 
Bičkienė, prof. Navickas, I. 
Mickūnienė. Putnamo vie
nuolės ir kt ir kt.

Atsidėkodamas parodos 
rengėjams ALTS-gos sky
riui dailininkas padovanojo 
vieną paveikslą.

Dailininkas Adomas Gal
dikas Bostone viešėjimo me
tu buvo apsistojęs pas E. ir 
S. Santvaras.

Atvyk* žymių svečių
Kaip tenka patirti į gegu-1 

žės 22 d. rengiamą dr. Juo
zui Girniui pagerbti akade
miją atvyks prof. J- Ambra
zaitis, kuris akademijoje 
tars apie sukaktuvininko 
darbus pagrindinį žodį, po
etai Nyka Niliūnas, Henri-j 
kas Nagys ir kitų bičiulių. I 
Meninėje programoje daly-! 
vaus solistė Daiva Mongir-; 
daitt-Richardson. Tai bus šį 
sezoną paskutinis didesnio 
masto kultūrinis parengi
mas.

BUVĘS MIN. MUNTERS 
KOMUNISTŲ TRNYBOJE

(E) Šiuo metu Latvijoje 
gyvenąs buv. Latvijos užsie
nio reikalų ministeris Wil- 
chelms Munters toliau pa
naudojamas sovietų propa
gandai ir ypatingai, kai sie
kiama apšmeižti Vakaruose 
gyvenančius latvių išeivius. 
Kaip praneša Stockholme 
leidžiamas "NacLrichten 
aus dėm Baltikum“, 1963 
metais išleista Munters bro
šiūra "Pardomas“ (Svars
tymai) su antriniu pavadi
nimu "Aktualūs latvių emi
gracijos klausimai“. Joje y- 
ra apšmeižti latvių veikė
jai. 1964 m. pabaigoje pasi
rodė nauja buv. ministerio 
brošiūra "Savos tautos prie
šai“ — joje pagal komunis
tinę sampratą Munters pa
sakoja apie Pavergtų Tautų 
Seimo darbą bei sudėtį ir 
smerkia jo veiklą. Pagal 
Muncerį, tik komunistai vi
so pasaulio tautoms garan- 

. tuoja taik$. Be PET, Mun- 
' terš dar paliečia ir Europi- 
• nio Sąjūdžio ir Europos Ta
rybos veiklą, ją smerkia, nes 
ji, esą. kliudanti sovietinėms 
taikos pastangoms-

Minėtos brošiūros išleis
tos Rygoje, platinamos lat
vių tarpe Vakaruose. 1898 
m. gimęs W. Munters yra 20 
metų dirbęs laisvosios Lat
vijos užsienio reikalų tarny
boje.

Vadinasi, bolševikai ir 
buv. ministeriui suminkštino 
pakaušį...

A A S CONSTRUCTION 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

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

naujos grindys. 

Priimtinos kaino*.

Nieką* dėl jų negali 
varžyti*.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
gara ntuota*

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p#. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaiti*

Ketvirtis & Co.
_JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
R jpeetinf i taisome laikrodžio*, 

žiedu*, papuošalui

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas”PAGAL UŽSAKYMĄ*

FORTŪNA
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir da.Ko

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMĖSI 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Patvarumas

Shell degimo galva

švaru* geras šildymas 

Aliuminini* apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

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

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

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

REAL ESTATE 3 

EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS
UCENSEO BROKERS

KETVIRTIS REALTY

1

j

S7S WEST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

» TeL 268-4849
AAAAAA*+*»*+++**±»+*****«
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Televiziją 
ir radiją

Taršo Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. s»ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^oooooooooooooooooooooooo^

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Peter Maksvytis
Carpsatar * Bailder
>25 E. Paartli SU

Atlieku ___ ,
to ir projektavimo darbas ii lan- • 
ko ir viduje, gyvenama namą ir J 
biznio pastatą, parai Jusą reik*- ; 
lavimą. Saukite visados dd • va- i 
landų vakaro.

The Apothecary 
"Lietuviška tikra vaistine

Parduodame tiktai rainius, išpildome gydytojų 
ceptus irturime visu* gitavua vaistus.

Jei reik vaistų - eikit i lietuvišką vatotteų.

Ssv. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

582 a W. Bmadiray, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6028
Nuo 9 vau ryta iki 8 vai. v, išskyras šventadienius ir

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

YVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce»tery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worce»- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA ~ •
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

I
* « 
j

I
Valandos: 2—4 ir S—S * 

Sekmadieniais ir šventadieniais ♦ 
pagal susitarimą J

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester, Ma

\ « «. » » ♦ i t 
i

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viao-i 
kių kitokių ligų ir nuo nelai- | 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice ot thePeaee—ConstabU 

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Maaa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

£wwwvwwwvwwwww,

E Dažau ir Taisau 1
► Namus iš lauko ir viduje. 1 
£ Lipdau popierius ir taisau^ 
’ viską, ką pataisyti reikia. ’

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

h
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mas*.

TeL CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

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

Našiai ir C'kis:
287 Concord K d.. Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Ii

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tet AN 8-0948

Flood Sąuare '•* 
Hardivare Co.
gaviatokas N. J. ALEKNA
*28 EAST BROADVTAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklą* Langam*
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

T I




