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Alabamoj nelengva ^ 
žmogžudį nubausti

Šališkas teisinas. Prisiekę posėdininkai negalėjo su
sitarti dėl sprendimo žmogžudžio Willkins byloje, todėl 
byla paliko neišspręsta.

Domininkonuose sunku 
tvarką grąžinti

Lengva gyvenimą iš vėžių išstumti, bet sunku jį vėl 
į normalų kelią sugrąžintu Taip yra ir Domininkonų res
publikoje.

Praeitą savaitę mažame 
Alabamos miestely Hayne- 
ville buvo teisiamas Collie 
Leroy Willkins, kuris kalti
namas nušovęs Violą Liuz- 
zo. kuri vežiojo laisvės žy
gio į Montgomery dalyvius.

Jo gynėju buvo žymus Ku 
Klux Klan vadas adv. Mat 
Murphy, o teismo patarėju 
buvo pats Ku Klux Klan vy
riausias vadas Shellton.

Kaltintojų svarbiausias 
liudininkas buvo Gary Tho
mas Rowe, kuris FBI pasam
dytas 5 metus sekė Klano or
ganizacijos veiklą. Jis va
žiavo kartu su 3 Klano vy
rais, kurie nušovė minėtą 
moterj. todėl visus įvykius 
pats savo akimis matė.

žmogžudžio Willkins gy
nėjas Murphy liudininką va
dino melagiu, kuriam nega
lima nė kiek tikėti, nes jis 
sulaužė Klan priesaiką. Mat, 
įstodamas į tą organizaciją, 
kiekvienas turi prisiekti nie
kam jokios paslapties, kuri 
liečia organizaciją, neišduo
ti.

Byla tęsėsi 5 dienas. 
Prisiekusieji posėdininkai

Domininkoną respublikos gen. 
Elias Wessin, kuris vadovavo 
sukilėliams prieš prez. Bosch 
1963 m. Jis tebėra jam priešin
gas ir dabar.

Julio Cesar dėl Castillo. Kubos 
generalinis konsulas Iamdone, 
pasitraukė iš pareigu ir paprašė 
prieglaudos JAV. Tai jau pen. 
kioliktasis Kubos diplomatas at
sisveikino su Castro valdžia.

(12 baltųjų) tarėsi 10 va 
landų ir negalėjo prieiti vi-j 
siems priimtino sprendimo: 
10 iš jų kaltinamąjį laikė 
kaltu ir baustinu už žmog- 
žudvbę, o du buvo prieš. 
Kadangi sprendimas turi 
būti padarytas vienu balsu, 
todėl byla paliko neišspręs
ta.

Kaip dabar pasielgs fe
deralinė valdžia, nežinia. 
Gai būt ji palauks, kol baig
sis visų tų 3 Klano vyrų. kal
tinamų pažeidus Liuzzo pi
lietines teises, byla. (Mat, ( 
federalinė valdžia Alabamo” 
je bylą dėl žmogžudystės 
tegali kelti tik tada. jeigu 
tai įvyko jos nuosavoj že
mėj. Alabamos teismas tuos 
3 vyrus, Eugene Thomas, 
William Easton ir jau minė
tą Willkins. tekaltina tiktai
Traiciu nažpirHmuL —-—- —~ —
Vėliau vėl antrą kartą kels 
jam bylą.

Kol kas nei Willkins nei 
kiti du Klano nariai nenu-
simena. Praeitą sekmadie- ^yvę. Iš kairės į dešinę Collie Leroy Wilkins, ku rj teisė Haynesviile. Ala., bet prisiekusieji 
nį jie dalyvavo Klano de
monstracijoje Annistono 
miestelyje, nešdami pietie
čių konfederatų vėliavą, ir 
parado dalyviai jiems kėlė 
ovacijas.

Minėjo karo galo 
20 metų sukaktį

Gegužės 7 d. suėjo 20 m., 
kai Prancūzijos mieste 
Rheimse Vokietija pasirašė 
pasidavimo aktą. todėl tą 
dieną oficialiai baigėsi Ant-• 
rasis pasaulinis karas.

Tos sukakties proga 
Maskvoje buvo milžiniškas 
paradas, kuriame buvo pa
rodyti nauji iki šiol nematy
ti ginklai.

Šiose demonstracijose pa
sakė kalbą min. pirm. Kosy
gin. ta proga, kaip paprastai 
nukeikdamas amerikiečių 
"imperialistinę“ politiką. Ži
noma. kalbėjo ir maršalas 
Malir.ovskis, švaistydamasis 
narsiais žodžiais. Amerikie
čių atstovas tose iškilmėse 
nedalyvavo.

Tokį pat didžiulį paradą 
de Gaulle liepė surengti Pa
ryžiuje-

Sovietų Sąjunga tai die
nai pritaikė ir Luniko 5 pa
leidimą į mėnulį.

Didžiulį paradą sovietai 
surengė ir Rytų Berlyne, kur 
greta rusų karių žygiavo ir 
rytų vokiečių daliniai. Dėl 
to vakariečiai sovietams į- 
teikė protesto notą, nes pa
gal ankstyvesnį karo užbai
gimo susitarimą tarp nuga
lėtojų vokiečių daliniams 
draudžiama Berlyne para
duoti.

Viršuje iš kairės į dešinę 3 Ku Klux Klan nariai, kaltinami nušovę Viola Liuzzo. Šeimos žygio da.
po

sėdininkai negalėjo susitarti dėl sprendimo, ir jis nenubaustas. Toliau kiti ciu kaltinamieji,. Jie bus 
teisiami vėliau,—Eugene Thomas ir William M. Eaton. Apačioje dešinėje ją advokatas Matt Mur
phy. Apačioje kairėje kaltintojas Arthur Gamb le, vidury liudininkas Leroy Moton, kuris važiavo 
kartu su nužudytąja, dešinėj teisėjas Werth Thagard.

Seaio remia JAV 
politiką

Londone posėdžiavo Se- 
ATO (šį bloką sudaro Aust
ralija. Britanija. N. Zelandi
ja, Phiiipinai, Siamas. JAV, 
Pakistanas ir Prancūzija) 
pritarė JAV politikai Viet
name. tik vienas Pakistanas 
nevisiškai sutiko su daugu
mos rezoliucija, o Prancūzi
ja, kuri reikalauja tuojau 
tartis dėl Vietnamo neutra
lizavimo. posėdžiuose neda
lyvavo.

"Aš nemanau čia sėdėti supa
moj kėdėj ir leisti komunistam 
kurti naujas vyriausybes Vaka
rą pusrutuly“, kalbėjo prezi
dentas AFL-CIO konferencijoj.

JAV prezidentas Johnso
nas tą dieną pasakė kalbą 
Europai per televiziją, kurią 
Early Bird (Ankstyvasis 
paukštis) satelito pagalba 
buvo galima matyti ir girdė
ti ir Europoje. Savo kalboje 
prezidentas pažymėjo, kas 
per tuos 20 metų bendromis 
jėgomis pasiekta, ir pabrė
žė, kad ir ateity JAV eis 
kartu , o jei kas negali 
bendrai dirbti, neturėtų 
bendram darbui trukdyti. 
Tai buvo akmenėlis į de 
Gaulle daržą, kuris, siek
damas Prancūzijos "didy
bės“, kaišioja kur tik gali 
pagalius į vakariečių ratus.

Klan nariai laisvai
demonstruoja

Ku Klux Klan sekmadie
ni Anniston. Ala., mieste su
rengė demonstraciją 4 me
tų sukakčiai nuo "Laisvės 
kovotojų“ autobuso sudegi
nimo pažymėti.

Eisenoje dalyvavo apie 
1,000 Ku Klux Klan narių 
su pačiu vyriausiu vadu Ro
bert Shelton. Joje dalyvavo 
ir už Liuzzo nužudymą teis
tas, bet nenuteistas Will- 
kins, kuris nešė konfederatų 
vėliavą, greta jo žygiavo ir 
kiti Klano nariai, kurie kal
tinami Liuzzo nužudyme.

Po eisenos įvykusiame su
sirinkime Shelton paprašė 
tuos "didvyrius“ atsistoti. 
Dalyviai jiems sukėlė ilgas 
ovacijas.

Sheiton pasakė, kad pa
našios demonstracijos bus 
rengiamos ir kitur, net ir 

• \Yashingtone.

Streikai 1904 metais
Pernai .JAV buvo 3,505 i 

streikai, kuriuose dalyvavo 
1,560.000 darbininkų.

Dėl streikų pražuvo 22.8 
mil. darbo dienų. Streikų 
svarbiausi reikalavimai bu
vo — algų pakėlimas ir dar
bo valandų sutrumpinimas, 
be t<-, automatizacija, dis
kriminacija ir kt.

700 milionų karui 
tęsti

Vietname plečiami kari
niai veiksmai reikalauja di
desnių išlaidų. Dabar jų yra 
daugiau ir ryšium su Domi
ninkonų sukilimu, todėl pre
zidentas Johnsonas tam rei
kalui paprašė kongresą 70<> 
milionų dolerių ir tą sumą 
lengvai gavo, nes atstovų rū
mai nutarė ją duoti 408 bal
sais (prieš tebuvo 7), o se
nate už prašymo patenkini
mą balsavo 83 ir prieš tik 3.

iš patrankų- Jeigu ilgiau tai
kos pastangos nepasiseks, 
tai gali būti ir daugiau aukų 
ir dar didesnių susirėmimų.

Pačių domininkoniečių 
jau šimtai yra netekę savo 
galvų. • »

San Salvadore
drebėjo žemė

Gegužės 3 d. San Salva
dore, Centrinėje Amerikoje, 
drebėjo žemė. Žuvo apie 100 
žmonių ir per 500 yra su
žeistų. Medžiaginių nuosto
lių milionai dolerių.

Nuo žemės drebėjimo ta 
valstybė labai nukentėjo 
1854, 1873 ir 1917 metais.

Žemės juostoj, kuri tęsia
si pagal Pacifiką nuo Alas
kos iki Argentinos, žemės 
drebėjimai yra dažnas reiš- 
kinys. Per paskutiniuosius 
14 mėnesių ten jau buvo 5 
žemės drebėjimai: 1964 m. 
kovo mėnesį Alaskoj, 1964 
m. liepos mėn. Meksikoj, šie 
met kovo mėn. Čilėj, balan
džio mėn. Washingtono 
valstybėje ir dabar San Sal
vadore.

Jau praeitą kartą buvo 
rašyta apie Domininkonų 
kilusį perversmą. Kadangi 
JAV prezidentas įsitikino, 
kad jis gali baigtis komunis
tų laimėjimu ir tuo būdu ga
li atsirasti "antroji Kuba“, 
tai jis liepė pasiųsti ten JAV 
karius, kurių šiuo metu jau 
ten yra apie 30,000-

Prezidentas tuoj kreipėsi į; 
Amerikos Valstybių Orga
nizaciją (O.A.S) ir pasiūlė : 
jai savo suorganizuotą tai- ■ 
kos saugojimo kariuomenę 
pasiųsti į Domininkonų res
publiką. JAV karius jis ža
dėjo atsiimti tada, kai tik 
bus ten kas juos pakeičia.

Minėta organizacija 14; 
balsų dauguma (5 buvo; 
prieš ir 1 susilaikė) nutarė 
tokią kariuomenę organi
zuoti. Venecuela, Paragva- 
jutt jr (Josts Ries pirmosios 
pareiškė duosiančios savo 
karių.

Be to, tos organizacijos 
5 asmenų komisija Domi
ninkonuose dirba išsijuosu
si. kad gyvenimas būtų įsta
tytas vėl į normalias vėžes, 
bet tai padaryti ne taip leng
vai sekasi.

Iki šiol tepavyko pasiekti 
šiokių tokių paliaubų, bet; 
susidūrimų vis dar įvyksta.1

Parlamento, kuris buvo Į 
paleistas prezidentą Bosch 
1963 metais nuvertus, narių 
dalis laikinu prezidentu iš
rinko pulkininką Francisco 
Caamano Deno, o priešinga 
stovykla sudarė naują 5 as
menų tarybą su Antonio Im- 
bert Barreras priešaky. Ji 
pasiūlė sukilėliams pasiduo
ti. pažadėdama leisti jiems 
laisvai išvažiuoti iš krašto. 
Tačiau sukilėlių vadas Deno 
atsisakė pasiūlymą priimti. 
Vadinasi, tos jėgos dar ga
li mėginti persiimti. Diplo
matai stengiasi prie to ne
prileisti. Tokiam platesnio 
maste susikirtimui turėtų 
pasipriešinti ir JAV karinės 
pajėgos.

Visi demokratijos šali
ninkai norėtų, kad tenai gy
venimas kuo greičiau nu
rimtų ir grįžtų į paprastas 
vėžes, kad būtų atstatyta j 
demokratinė tvarka ir už
kirstas kelias įsiviešpatauti 
komunistams. Komunistai, 
priešingai, nori ten netvar
kos. nes, ja pasinaudodami, į 
jie tikisi įkopti į valdžią. Jie 
visus, kurie tik jiems pasto
ja kelią, visaip dergia, vadi-, 
na agresoriais ir kitokiais j 
vardais.

Iki šiol Domininkonuose 
jau žuvo 13 amerikiečių ka
rių ir 75 yra sužeisti. Pasku
tiniuoju metu amerikiečių 
užimtą zoną sukilėliai pirmą 
kartą pradėjo apšaudjii net

David Seaman tiria garsąjį In
dijos safyrą, kurį pernai rude
nį buvo pavogę iš New Yorko 
gamtos muziejaus, bet vėliau 
surado Floridoj. Jis dabar grą
žinamas i savo senąją vietą mu
ziejuje.

Prekyi»os sekretoriaus pavaduo
tojas Herbert W. Klotz turėjo 
atsisakyti iš pareigą, kai paaiš
kėjo. kad jis neleistinai pasipel
nė daugiau nei SI 4,600 iš Texas 
Gulf Sulphur bendrovės Šerą.
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Jaunimo žygis į Washingtoną
Gegužės 15 d., šeštadieni, lietuvių jaunimas žygiuoja 

j Washingtoną "paremti ir patvirtinti prez. Johnsono po
litikai Vietname", kaip pasakyta oficialiame sumanytojų 
pranešime, kuris, kai šie žodžiai yra rašomi, dar nevisuo- 
se mūsų laikraščiuose suspėjo pasirodyti.

"Šiuo žygiu bus pareikštas griežtas lietuvių pasiprie
šinimas prieš kaikiurių gaivalingų mažumų studentų 
keltus protestus, siekusius paniekinti ir reikalaujančius 
atšaukti JAV politiką Vietname", rašoma minėtame pra
nešime*

Žygio pradininkai yra Antanas Mažeika, Algirdas 
Budreckis, Antanas Sniečkus ir Peter Wytenus, kurie ir 
sudaro to žygio komitetą.

Jau minėtame pranešime sakoma, kad balandžio 30 
d. Brooklyne buvo susirinkę 15*draugijų atstovai. Jų tarpe 
buvęs ir Vliko pirm. V. Sidzikauskas bei prel. J. Balkūnas. 
"Dalyviai labai šiltai žygiui pritarė ir vienu balsu priėmė 
komiteto paruoštą memorandumą-pareiškimą. patvirti
nant prez. Johnsono politiką Vietname. Be to, dar numa
toma papildyti tokiu pareiškimu, ryšium su Santo Domin
go padėtimi", rašoma jau aukščiau minėto komiteto pra
nešime, kurį Keleivio redakcija gavo gegužės 6 d.

Nebėra laiko ir prasmės dabar aiškintis, kodėl suma
nymas taip paskubom vykdomas, kodėl ir laikas parinktas 
toks, kada daugeliui studentų pati darbymetė. Dabar be
lieka tik veikti ir stengtis, kad žygis pavyktų.

Sumanytojai jaunimą pakėlė ant kojų. Jie aplankė 
visus Atlanto pakrantės didesnius centrus, buvo ir Bos
tonan atvykę. Iš visur žada vykti atstovai. Nemaža kliūtis 
bus lėšos. bet. reikia manyti, kad ir ta kliūtis bus nugalėta, 
bus organizacijų ir asmenų, kurie lėšomis tą žygi parems.

Jame dalyvauti gali ne tik jaunimas, bet mielai lau
kiami ir suaugę. O jų iš artimesnių vietovių galėtų nema
žai atsirasti. Todėl raginkime savo jaunimą žygyje daly
vauti ir kas galime patys būkime su juo-

Viena pastaba rengėjų dėmesiui. Peržiūrėkite ir savo 
pareiškimą prezidentui, jo tekstų gerai aptarkite kartu 
su mūsų aukščiausiais politiniais veiksniais. Jame nepa
kanka prašyti prezidentą “ir toliau tvirtai stovėti Pietry
čių Azijos sargyboje“, kaip to pareiškimo projekte pasa
kyta. Reikia būtinai pažymėti, kad jis prieš komunistus 
tokią pat tvirtą politiką vertų visuose frontuose, kad ne- 
būtų apleistas to fronto ir Lietuvos baras. Jei to nepažy
mėsime. žygio vertę labai sumažinsime- Tai turėtų būti pa
brėžta ir plakatų šūkiuose.

Nr-19, 1965 m. gegužės 12.

' keleivio" banketas balandžio 25 d. Dešinėje prie sienos po Mai kio su tėvu paveikslu M. Michelsonienė. banketo vedėja. į kairę
kužytė. Z. šalnienė. adv. S. Briedis, B. Spūdienė. V. Kalvelis, 
lionis. adv. A. Young. K. ir A. Namaksiai. Kairėje pusėje gilumoj 
spaudos stalo su gėlėmis sėdi J. Vilkaitis, dr. J. Girnius, A. 
svečias iš Binghamtono P. Balčikonis ir aplink jį kiti keturi, su

Jokūbaičiai, adv. šalna. Dešinėj K. Bielinis, dr. P. Grigaitis. I. 
stovi M. Anestaitė, greta rašytojas M. Katiliškis, rašytojas A. 
Mažiulis, J. Kapočius, P. Viščinis. Pr. Šveikauskas ir kt. Priešaky 
kuriais kartu atvažiavo.

nuo jos St. Michelsonas, E. Mi 
Kamantauskienė, dr. B. Matu- 
Gustaitis, red. J. Sonda. Prie 
dešinėje prie stalo galo sėdi

ALTas palaiko prezidentą
Balandžio 29 d. Chicagoje 

Įvyko Amerikos Lietuvių 
Taiybos (ALT) valdybos 
posėdis. Išklausyti praneši
mai ALT pirmininko L. Ši
mučio, I vicepirmininko dr. 
P. Grigaičio ir sekretoriaus 
E. Bartkaus iš lietuvių veiks
nių pasitarimo, įvykusio ba
landžio 11d. Washingtone, 
D.C., kuriame dalyvavo A-

merikos Lietuvių Tarybos 
(ALT). Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIK), Lietuvos Laisvės 
Komiteto (LLK) ir Lietuvių 
Bendruomenės (LB) atsto
vai.

Pasitarime apsvarstyti 
bendn Lietuvos laisvinimo 
reikalai — Lietuvos užgro
bimo ryškinimas spaudoje ir

rio "Lietuva budo", "Tau, Lietuva", K. Bielinio "Dieno
jant". "Penktieji metai“.

Todėl kviečiame į talką visus. Visiems būsime dėkingi 
už tokią ar kitokią paramą. Laikraštis juk yra jūsų, jums 
tarnauja. Juo daugiau jis turės skaitytojų, tuo jis bus pa
jėgesnis, tuo geriau jis galės jums patarnauti.

valdžios institucijose, krei
pimasis į atitinkamas JAV 
įstaigas, prašant paskubinti 
kelti Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą, atitinkamos lite
ratūros spausdinimas ir pla
tinimas amerikiečių visuo
menėje ir kiti su tuo susiję 
klausimai. Taip pat išklau
syti pranešimai iš įvykusio 
balandžio 12 d. Washingto- 
ne, D.C.. Bendrojo Pabal
tiečių Komiteto posėdžio, 
kur dalyvavo estų. latvių ir 
lietuvių atstovai. Lietuviams 
atstovavo ALT Valdybos 
nariai L šimutis ir dr- P. 
Grigaitis.

Bendrame Pabaltiečių Po
sėdy nutarta sekti ir duoti 
savo pastabas dėl Sovietų
Smailinome ir JAV konsulari- ----------------
nės sutarties vykdymo. Nu
sistatyta Pabaltijo kraštus 
liečiančiais klausimais, kur

bus reikalas, bendrai veikti sularinės sutarties ratifika- 
ir siekti atitinkamų pasima- vimo. 
tymų valdžios įstaigose, gin- Nutarta paskirti anglų 
ti savo reikalus žodžiu ir kalba leidžiamam žurnalui 
memorandumais. Lituanus .$500. Taipgi nutar-

Toliau ALT Valdyba pri
ėmė JAV prezidentui L.B. 
Johnsonui pareiškimą, už
ginantį jo griežtą laikymąsi 
komunistinės agresijos at
žvilgiu, primenant, kad ir 
Lietuva tais pačiais mėto

ta ALT atstovams dalyvau
ti latvių seime, kuris įvyks
ta gegužės 7 d. Chicagoje.

Apsvarstyti kiti aktualieji 
organizaciniai reikalai.

Posėdyje dalyvavo: E. 
Bartkus, dr. K. Drangelis,

dais ir tų pačių agresorių y- dr- P. Grigaitis, dr. Ši 
ra pavergta. Išreikšta viltis, 
kad Lietuvos išlaisvinimas 
bus paskubintas.

Pasiųstas padėkos laiškas

maitis, L. šimutis. J. Tala- 
las ir dr. J. Valaitis.

» c *
Gegužės 3 d. ALTe lankė-

Spaudos menuo
JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba gegužės 

mėnesi paskelbė spaudos mėnesiu. Geras žygis bent vieną 
mėnesį skirti spaudos vajui!

Laikraštį skaitančiam nėra reikalo aiškinti spaudos 
reikšmės, nes jis žino. kad. jei mes spaudos nebūtume 
turėję ir dabar neturėtume, tai būtume lyg tie keleiviai, 
kurie klaidžioja miške tamsią naktį, nieko nematydami; 
kad būtume seniai išnykę, seniai niekas lietuvio vardo čia 
nebeminėtų, nėbent tik istorikai;, aes.jie žino, kad jei ne
būtų šiandien savos spaudos, tai ką gi reikštų net tokios 
organizacijos kaip Balfas, Altas. Vlikas ar kitos panašios? 
Kas apie jų darbus žinotų ir jų tikslų siektų? Niekas.

žodžiu, tenka kalbėti ne apie spaudos reikšmę, bet 
ką ir kaip veikti, kad kuo daugiau lietuvių savąją spau
dą—laikraščius, knygas—skaitytų, ją visaip remtų.

Nieko nebus, jei pasitenkinsime tiktai vajaus paskel- ! 
bimu. jeigu į jį neįsijungs kuo daugiau talkininkų. Jame 
turėtų visi sąmoningi lietuviai dalyvauti ir kiekvienas nors 
truputėliu prisidėti. Jei kiekvienas dabartinis skaitytojas 
surastų po vieną naują skaitytoją (o tai nėra neįveikiamas 
uždavinys), kokios didelės reikšmės tai turėtų mūsų spau
dai! Jos skaitytojų skaičius padvigubėtų, jos medžiaginė 
būklė pagerėtų, o kartu su ja tada ir pati spauda patobu- 
lėtų. pasidarytų įdomesnė ir savo turiniu ir forma-

Visos mūsų organizacijos naudojasi spaudos paslau
gomis. bet neįstengia jos remti tiek, kiek galėtų savo skel
bimais ir kitu būdu. Jų vadovybių uždavinys tuo vis dėlto 
rimtai susirūpinti.

"Keleivis" niekad nėra raginęs neskaityti kitų laik
raščių, bet už "Keleivio" skaitymą daug kas yra net skau
džiai nukentėjęs. Jį draudė skaityti net bažnyčiose pa
mokslus sakantieji. Dar ir dabar yra tokių, kurie gina 
"Keleivį" į rankas paimti, todėl jam ir šiandien lietuvių 
tarpe plisti tebėra sunkiau negu kitiems. Ta aplinkybė jo 
ištikimus skaitytojus turėtų dar labiau paskatinti spaudos 
vajaus metu sukrusti, kuo daugiau naujų skaitytojų rasti.

"Keleivio" administracija, norėdama nors kiek atsi
lyginti savo uoliesiems rėmėjams, nutarė duoti ir dovaną 
tiems, kurie suranda naują skaitytoją. Suradęs vieną nau
ją metinį skaitytoją gauna įdomią K. Bielinio knygą 'Te
roro ir vergijos imperija Sovietų Rusija", kurios kaina 
$2.60, o suradęs tris naujus skaitytojus gauna vieną ii šių 
keturių knygų, kurių kiekvienos kaina $5.50-$6.00: S. Kai-

JAV ambasadoriui Adlai si VLik ir LLK pirmininkas 
E. Stevensonui už primini- v. Sidzikauskas, su kuriuo 
mą Jungtinėse Tautose, kad buvo aptarti bendros veiklos 
Pabaltijo kraštai yra bolše- vykdymo reikalai, ir tą pa- 
vikinės agresijos aukos. = cią dieną buvo atvykęs JAV 

Taip pat pasiųsti laiškai LB Centro valdybos pirmi- 
Valsiybės sekretoriui Dean ninkas J. Jasaitis bendrai 
Rusk ir Senato Užsienio Ko- pasiinformuoti ir aptarti 
misijos pirmininkui J. W. lietuvių visuomenei rūpimus 
Fulbright su pastabomis dėl Lietuvos vadavimo akcijos 
JAV-Sovietų Sąjungos kon- klausimus. ALT

Kas kitur rašoma

Gyvenimas yra 
pilnas netikėtumų 
žmonėms, kurie neturi 
pridėtinio telefono

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

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

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

Nevv England Telephone
tat af ta Natmmmis M SyMM

REZOLIUCIJŲ 
FABRIKĄ VIMO BIZNIS

"Naujienos" šitaip pava- 
j dino savo vedamąjį balan- 
j džio 24 d. laidoje. Jame ra
šoma:

"Šis dalykas (Rūpintis, 
kad kongresas priimtų rezo
liuciją. raginančią JAV pre
zidentą iškelti Jungt. Tauto
se Pabaltijo pavergimo 
klausimą. Red.) buvo svars
tomas Bendrojo Pabaltiečių 
Komiteto susirinkime, kuris 
įvyko šio mėnesio 13 dieną 
Washingtone. Latvių sąjun
gos pirmininkas prof. Le- 
jinš pranešė, kad jisai buvo 
nuvykęs į Los Angeles, pasi
matė su savo organizacijos 
atstovu. įstojusiu Į L. Valiu
ko "rezoliucijų komitetą“, ir 
patarė jam iš to komitete 
pasitraukti.

Latvių Sąjungos pirmi
ninkas (kuris dabar perėmė 
vadovybę Bendrajame Pa
baltiečių Komitete) sakė, 
kad siųsti rezoliucijas JAV 
kongresui, prašant jį raginti 
prezidentą iškelti Pabaltijo 
respublikų reikalą Jungtinė
se Tautose, yra netikslu ir..pavojinga.

Netikslu dėl to, kad užsie
nio politikos srityje spren
džiamas balsas priklauso 
Administracijai, o ne įstaty
mų leidėjams- Yra pavojin
ga tą klausimą dabartiniu 
laiku kelti pasaulio tautų or
ganizacijoj dėl to. kad dau
guma jos narių, nesusivok
dami Europos politikoje, 
gali pasisakyti už sovietų 
poziciją. Tos rezoliucijos 
būtų vanduo ant Maskvos 
malūno ratų.

Prof. Lejinš parėmė savo 
nusistatymą šiuo klausimu 
tokiais pat argumentais, ko
kius nekartą kartojo "Nau
jienų" redaktorius, kriti
kuodamas Valiuko veiklą.

Latvių atstovui pritarė es
tų atstovai ir taip pat visi 
trys lietuvių delegatai (L. 
Šimutis, dr. P. Grigaitis, E. 
Bartkus)."

Diplomatas nesiruošia 
tam, ką nori pasakyti, bet il
gai ruošiasi tam, ką nori nu
tylėti.

Talleyrand

Keleivio prenumerata - gera
►

dovana visokiomis progomis
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Lietuvių

25-*io* okupacijos metinės
ir vėl: spartinkite darbą!

(E) Okup. Lietuvos spau
doje jau skelbiama apie pa
siruošimus šių metų vakarų 
minėti 25-sias sovietinės san
tvarkos metines. Apis speci
alios komisijos darbus rašy

Dabar ir Sniečkus drąsus

Skaitytojai atsimena, kaip 
Chruščiovas buvo pamišęs 
dėl kukurūzų (komų). Jis 
reikalavo juos sėti ir ten, 
kame jiems nebuvo tinkamų 
sąlygų augti. Nebuvo tų są
lygą hr Lietuvoje, todėl lie-

dama "Tiesa- ir vėl ryškinaI S*™“ a«ronomai 
kiekvienų bolševikinių šven- Chrusa°'™ rastą ir slenge- 
čių metu įvestą neišvengia
mą paprotį bei „įsipareigo
jimą“ : taigi, pramonės, sta
tybos, transporto ir kt. dar
buotojams jau paskelbti įsi
pareigojimai 1965 metam— 
reikia pagaminti produkci
jos už šimtus milionų rublių, 
susirūpinti gaminių kokybe.
Žemdirbiai ( kolchoznin- 
kai) privalą „atkakliai ko
voti“ už pavyzdingą pasi
ruošimą pavasario sėjai ir 
kt. Rašytojai, menininkai ir 
kiti kūrėjai turį aktyvinti 
darbą, sukurti naujus (ati-

si jam įrodyti, kad Lietuvai 
geriau tinka kitos pašarinės 
žolės, bet Chruščiovas juos 
dėl tik pavadino neišma
nėliais.

Sniečkus tada giedojo 
Chruščiovo giesmę, o dabar, 
kai Chruščiovas nuverstas, 
tai ir Sniečkus diąsus pasi
darė ir Maskvos „Tiesoj“ 
tuo reikalu išdrožė straips
nį. Girdi, būdavo duodama 
daug įvairių privalomų įsa
kymų. kurie nebuvo priimti
ni, iš mokslininkų buvo rei
kalaujama jiems pritarti, o

tinkančius „komunistinės i jeigu jie atsisakydavo, tai
statybos“ dvasiai) kūrinius.

„Vagos“ ir „Minties“ lei
dyklos išleidžia specialius 
„garbingai sukakčiai“ ski
riamus kūrinius. Gamina
mas filmas „Ketvirtis am
žiaus“ ir du meniniai (ilgo 
metražo) filmai. Vilniuje ir 
Kaune numatoma surengti 
apie 10 teminių parodų (at
seit, kūriniai turės liesti 
statybas, kolchozininkų 
džiaugsmą“ ir pan.). Įvai
riuose Lietuvos miestuose 
ir smulkesnėse vietovėse jau 
rengiamos paskaitos, pasi
kalbėjimai ir gyventojams 
aiškinama, kiek šis 25 metų

būdavo kaltinami.

Akt V. Dineikai 65 m. amž.

į užsienį
(E) „Tiesa“ pranešė, jog 

surinkta kelionei į užsieni 
217 lietuvių dailininkų dar-

1 ?.AV’ .Sved% Belgiją, 
Olandiją siunčiami tapyto
jų A..Gudaičio, A. Savicko, 
A. Gečo, M. Cvirkienės, J. 
Švažo, L. Katino, A. Motie
jūno natiurmortai bei Lietu
vos gamtovaizdžiai, grafikų 
J. Kuzminskio. S. Krasaus
ko, L. Barysaitės, A. Skliu- 
tauskaitės, A. Steponavi
čiaus, P. Rauduvės, S. Rozi- 
no estapai, tematinės gra
viūros, iliustracijos, Vilniaus 
senamiesčio vaizdai, R. Kru- 
kaitės monotipijos, Br. Vyš
niausko baraljefai ir kitų 
dailininkų darbai bei liau
dies meistrų audiniai ir gin
taro dirbiniai. Nepranešta, 
kurių miestų muziejuose ar 
dailės salonuose būsią eks
ponuoti lietuvių dailininkų 
darbai.

Biiželio mėn. Ženevoje, 
Šveicarijoje, rengiama kas 
treji metai vykstanti tarp
tautinė keramikų paroda. Į 
šią parodą siunčiama (aiš
ku. Sovietų Sąjungos var
du...) kauniečių keramikų 
Pr. Genienės. V. Manomai- 
čio, A. Pivariūno, vilniečių 
A. Ličkutės. O. Pučkoriūtės, 
M. Vrubliausko ir kitų auto-

Lietuvos naikinimas
JUOZAS AUDĖNAS

(E) Lietuvoje paminėtos 
aktoriaus Viktoro Dineikos 
65-sios gimimo metinės. Jis . 
gimęs 1900 m. Rygoje. 1914: dekoratyvines vazos, kė
ni. karui prasidėjus, Petrą- Į ramikos servyzai bei deko- 
pilyje Įstoj’o į Vaičkaus dra- 1 v plokštės, 
mos studiją. 1918 m. su i 

Vaičkaus trupe atvyko į Vii- * 
nių, kur vaidino lietuviškuo- į
se spektakliuose Vilniuje ir /rv -i •

įtOKSte,lų įrasųf **«•»*-
rase į magnetofono juostas 
16 lietuvių rašytojų kūrybos

baigos. Jis dalyvavo kovose 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Kauno valst. teatre vai-

įgroti rašytojų balsai 

plokšteli

skaitymus- Jie bus išleisti

Svetur persikėlė ar pabėgo 417,000 gyventojų. Lietuvos ' 

nuostoliai žmonėmis — 1,356,000 gyventojų

Vyliausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas atsidė
jęs stebi ir studijuoja okupuotos Lietuvos gyvenimą. Vie
nas ii- pats opiausias okupacinėse sąlygose klausimas yra 
mechaninis ir natūralinis gyventojų judėjimas.

VLIKo turimoji šiuo klausimu medžiaga ir paskirų 
asmenų paskelbtos studijos rodyte rodo gana didelius 
Lietuvos gyventojų padėties pasikeitimus ir ypač nepa
prastai didelį krašto gyventojų sumažėjimą.

Šis klausimas labai jaudina laisvąją lietuvių visuo
menę, juo domisi ir nelietuvių laisvasis pasaulis. Besi
ruošdami šiemet pradėti sustiprintą kovą prieš Lietuvos 
okupantą — Sovietų Sąjungą, kaip didžiausią nusikaltėlį 
prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę, pirmon eilėn turi
me pasauliui parodyti okupuotoje Lietuvoje vykdomą 
genocidą — tauto* naikinimą.

Kai 1939 m. Hitlerio Reichas susitarė su Sovietų Są
junga ir netrukus po to pradėjo Antrąjį Pasaulinį Karą, 
Lietuva su Lenkija buvo pirmosios to karo aukos: Vokie
tija užpuolė Lenkiją, o ją pasekdama, Sovietų Sąjunga 
užgrobė rytines Lietuvos žemes, tada dar Lenkijos oku-. 
puotas. Lietuvos gyventojų skaičių paveikė: okupantų * 
(nacių ir bolševikų) sąmoningai ir iš anksto paruoštas ge
nocidas, nuo kurio krašto gyventojai turėjo bėgti į visas 
pasaulio šalis.

Genocidas

1. 1940-1941 m. sovietų okupacinė valdžia Lietu
voje areštais, žudymais ir trėmimais į Sibirą išnaikino 
40,000 gyventojų.

2. 194Į-.Į944 m. okupacinė nacių valdžia išnaikino 
300,000 gyventojų.

3. 1944-1952 m- okupacinė sovietų valdžia kovoje su 
Lietuvos partizanais, o taip pat ir nuolatiniais žmonių

Adv. Fortūnatas Bagočius (gimęs 1887 m., miręs 
1951 m.), pagarsėjęs kalbėtojas, rašęs Keleivy, karį ' 
laiką vedęs jo teisiu patarimų skyrių.

SVEIKINIMAI
DR. P. GRIGAIČIO ŽODIS kad paprastas žmogus nega

li ir niekada negalės.savoKELEIVIO BANKETE . . . .
į protu ir savo pastangomis 
pasiekti to, ko jis trokšta, ir 
kad todėl žmogus turi kokių 
nors aukštesnių autoritetų 
išmintimi remtis ir jų klau
syti.

Bet ar toks nusižeminimo 
jausmas padėtų žmonėms iš
sikovoti geresnę ateitį sau ir 
savo vaikams? Ar padėtų

Atvvkau iš Chicagos da-! }ie.tuYiu.i J° pastangose iš- 
, ,*• .. , i&- -i laisvinti savo tautą iš sveti-
lyvauti šiame pokylyje ir ‘/ , .. r ■ vxt 1 mil despotų jungo?perduoti savo ir viso Nau-i . . , s, . . .
jienų“ štabo linkėjimus gi- į Anaiptol- Tai jaučia ir vis
miningam mūsų dvasiai sa- • ^.ei lau suPranta apsisvietu- 
vaitraščiui, su kurio steigė- šių lietuvių masės Ameriko-

Gerbiamoji pirmininke, 
gerbiamieji svečiai ir 
viešnios,

Turiu malonią pareigą 
tarti sveikinimo žodį „Ke
leiviui“, kurio 60 metų su
kakti mes čia susirinkome 
atžymėti.

iaXterek atneši "naudos ^.in0 ikil9?^ metais Pl°tetėfek trėmimais' į. Sovietų Sąjungoj koncentracijos stovyklai ju Antanu Žvingių man te-
1__ .-.-.^1 įvykęs X.JAy JSartu. SY A*; joje įrašyti skaitvmai šių ca-1 išnaikino 400,000 Lietuvos gyventojų. Bendrai gi abu oku- ‘ ko. susipažinti 190/ metais,
Kraštui . cupnuiuuna, visur 
išsijuosę dirba partijos agi
tatoriai.

Svarbiausio* iškilmė* bu* 
Vilniuje liepos mėnesį. Čia
įvyks liaudies ūkio ir kultū
ros laimėjimų paroda, dainų 
ir šokių šventė, baigiamasis 
prof. sąjungų spartakiados 
etapas, pionierių ir mokslei
vių vasaros žaidynės. Pasiū
lyta. kad nebūtina visus ren
ginius ruošti tik liepos mėne
sį — jie gali įvykti ir rudenį

oSSSku^OTkū^rMmrf- ėy^ojų: v- My^aičio-Puti-Į pantai fizinio naikinimo priemonėmis, pažeisdami įva-Į 
Drimdzi teatrą ir su juo dve- ?-°’ L Sin?onaitytės, J. Baltu- rias tarptautines teises ir paprasčiausią žmoniškumą, iš- 
jus metus važinėjo po kolo- A.‘ Y^nclovos* T.JTilyy-
nijas. 1926 mTg^žęs į IJetu-
vą, V. Dineika pradėjo dirb- Marcinkevičiaus, A. Gudai

naikino 740,000 nekaltų Lietuvos gyventojų. (Palygink 
skaičius, paskelbtus 1944 m. gruodžio 20 d. Maskvos 
”Pravdoje“ir 1959 m. gegužės 30 d. Vilniaus „Tiesoje“).

ti Valst. teatro dramoj Kau- Avy"
ne. Sukūrė daugiau kaip 100 - ’ SJuckl°> A. Jony-
sceninių vaidmenų. i ?° ,Be ,t0> numatyto

įrašyti plokštelėse meninio 
Balandžio mėn. Vilniaus, skaitymo rašytojų balsus.

Aktorių namuose įvyko V.Į Ilgai grojančiose plokšte- 
Dineikos pagerbimo vaka- lėse bus atlikti meniniai
ras. Apie jo gyvenimą, kū- skaitymai: V. Mykolaičio- . ..... . ,, .. ...
rybą pasakojo teatrologas Į Putino lyrika (deklamuos.L 1 . • Pasirasyt4 sutartį. 1941 m. iš Lietuvos į Vokietiją

Nuo Sovietų Sąjungos vykdyto teroro gyventojai 

i* Lietuvo* traukėsi tokiomis bangomis:

1. Pagal Vokietijos Reicho ir Sovietų Sąjungos 1941.

dėl ko „Keleivis“ per savo
60 metu gyvenimą turėio ir• ------ * ----- -- ---
tebeturi tiek daug nuošir
džių draugų ir rėmėjų. To

Su jo naujais savininkais aiškų Įrodymą mes matome 
velioniu Jurgiu Gegužiu ir į ir šiame gausiame bankete. 
Stasiu Michelsonu susipaži- Tiek daug įvairių srovių vei- 
nau antrą kartą atvažiavęs kėjų į jį atsilankė ir tiek 
į Ameriką 1912 metais ir čia daug sveikinimų iš tolimų ir 
pastoviai apsigyvenęs. j artimų miestų!

Per tuos ilgus metus mes akal Bostone įvyko 
ėjome, kaip sakoma, ranka Amerikos Lietuvių Socialde- 
už rankos. „Keleivis“ irį Sokratų Sąjungos suyazia- 
„Naujienos“ pasistatė tuos v imas.' k?n®Vlan. Pav^dė pa- 
pačius uždavinius: šviesti.svelkintl Keleivį jo 60

Kai pirmą 
Ameriką.

Kaną atvykau j

ar šių metų pabaigoje. Esą. Ant. Vengrys. Jis priminei L. Noreika)), E. Mieželai-
svarbu ne renginių kiekis, o ■ senesnės kartos žiūrovams žio „Žmogus“__deklamuen

gerai atmintinus „Links- ja E. Kunavičius ir V. Sei-, 
muosius brolius“ — J. Sipa-! činskis (rusų kalba), 
rį. J. Petrauską, S- Čaikaus-į
ką ir V. Dineiką. Pokario Nauji pastatai Vilniuje 
metais V. Dineikai teko, (E) Vilniuje skubama už- 

. . . , ... v . dirbti dubliavimo režisie-, baigti kai kuriuos anksčiau
ti sovietinių kanų žygius bei; rium kino studijoje. Jis Į j pradėtus pastatus. „Komj. 
pagerbti žuvusius. Tuo bū- lietuvių kalbą įgarsino kelis, Tiesoj“ paskelbta, kad iki 

šimtus filmų. Jubiliatą svei-Į liepos mėnesio, kai įvyks ju
kino jo mokiniai, scenos ve- biliejinės, režimo itin pučia- 
teranai, svečiai iš Estijos.

turinys,—„jų auklėjamasis 
poveikis darbo žmonėms“. 
Kadangi pasiruošimai su
tampa su karo prieš Hitlerio 
Vokietiją 20-mečiu, tad ir 
skatinama ypatingai pabrež-

du. kaip ir kitų švenčių pro
gomis, gyventojų tarpe ug
domas vadinamas sovietinis 
patriotizmas bei internacio
nalizmas.

Degtinė, prievartavimui— 

mirtie* bausmė

(E) Lietuvoje, Mažeikių 
rajone, buvo rastas kaimo 
gyventojos Stefanijos Gi
neitytės lavonas. 14 m. am
žiaus mergina buvo nužudy
ta ir paskandinta šerkšnės 
upėje. Išaiškinta, kad žmog
žudystę įvykdė „Žalgirio“ 
kolchozininkas Romualdas 
Girdenis, nužudytosios pus
brolis. Būdamas girtas, jis 
Gineitytę išprievartavo ir 
nužudė. Girdenis Aukšč. 
teismo buvo nuteistas mirti
mi — sušaudyti. Atmetus jo 
malonės prašymą, neseniai

„Marš, marš.*.“ nepavykę*

filmas-„pamfleta*“

(E)Balandžio mėn. Lie
tuvoje pradėtas rodyti nau
jas filmas „Marš, marš. tra- 
ta-ta“ vadinamas pamfletu 
ir jo tikslas — išjuokti ne
priklausomos Lietuvos už
sienio ir vidaus politiką, ga
lingųjų valstybių pagalbą 
mažosioms ir pan. Filmas 
teigiamai įvertintas tik pa
statymo atžvilgiu — rež. R. 
Vabalas parodęs daug išra
dingumo, pavaizdavęs ko
miškas situacijas. Tačiau 
aplamai žiūrovams šiame 
filme, esą. sunku susigaudy
ti. Laikraštis nurodė, kad 
filmui trūksta aiškesnės

jis buvo sušaudytas. Nepil- kompozicijos, kai kurie e-
namecių išprievartavimai,
šalia kitų nusikaltimų Lietu-

pizodai esą labai banalūs. 
Agitacijos tikslais sukurtas

voje baudžiami mirties, filmas nesąs išbaigtas meno 
bausme. ________ > kūrinys. ____ _

mos iškilmės, tikimasi už- 
bagti šešių aukštų, 310 lovų 
„Inturisto“ viešbutį „Ginta
ras“. Jis statomas stoties 
aikštėje, turėsiąs ir restora
ną.. Baigiamas panoraminis 
kino teatras „Lietuva“ 
(Komjaunimą - Basanavi
čiaus gatvių kampe) ir kiti 
pastatai. Keičiama Gedimi
no aikštė. Remontuojama 
Vilniaus katedra (dabar Pa
veikslų galerija) ir buvusi 
varpinė. Kai kurie pastatai 
perstatomi, rekonstruojami. 
„Vilniaus“ viebučiui užsa
kyti šiuolaikiniai baldai. 
Centrinis gastronomas Vil
niuje turėsiąs tris aukštus— 
tai būsianti didžiausia mies
to produktų krautuvė visoje 
Lietuvoje. Ligi vasario sku
biai sodinami medžiai, krū
mai, perdažomi namų fasa
dai, siekiama pakeisti ir lig 
šiol buvusias neskoningas 
autobusų sustojimo vietas 
pažyminčias lenteles.

Amerikoje gyvenančius lie-i sukakties proga. As 
• tuvius, mokyti juos skaityti! a^ieku tai su dideliu malo-
ir rašyti, aiškinti jiems gyve( num^. 
nimo sąlygas šiame krašte ir} Tai Amerikos Lietuvių 
stengtis padėti visais gali- i Socialdemokratų Sąjungos 
mais būdais savo tėvams, į ir ’ Naujienų“ dienraščio 
broliams ir seserims tėvynė-1 vardu aš sveikinu „Keleivį“ 
je Lietuvoje, kada Lietuva į ir linkiu jam ir jo vadovams, 
kentė caro Rusijos despotiz- bendradarbiams ir rėmė- 
mo priespaudą, kada ji buvo jams ilgiausių metų. 
atgavusi nepriklausomybę ir j ♦ » •
kada ji vėl pateko Į Rusijos
despotų jungą, kuris ir, , . .
šiandien Lietuvą tebeslegia. I Daug žmonių sulaukia 60 

metų, bet lietuvio laikraš-

persikėlė 52,000 gyventojų.

2. 1944 m. nuo pakartotinos Sovietų Sąjungos oku
pacijos iš Lietuvos į Vakarų ir į šiaurės valstybes pasi
traukė 165.000 gyventojai. (Tarp jų vien iš Klaipėdos 
krašto — 105,000).

3. Pagal Sovietų Sąjungos ir Lenkijos sutartį, 1945- 
1958 m- iš Lietuvos į Lenkiją persikėlė 200.000 gyventojų.
O iš viso, saugodami savo gyvybę ir ieškodami gyvenimo 
laisvės svetur iš Lietuvos persikėlė arba pabėgo 417,000 
gyventojų.

Bendra* gyventojų nuostolis

1940 m. sausio 1 d. dabartiniame okupanto aprėžtame 
Lietuvos teritorijos plote (65,000 kv. km) buvo 3,215,000
gyventojų. (Kad savo nusikaltimus daugiau paslėptų, so- ... , T , .. -
vietiniai šaltiniai, tą skaičių mažindami, visur rodo tik

nų ir kitų pagalba. , Gal jje Opesnj žmogų,
Bet „Keleivis“ taip pat, gal jiems reikia daugiau

2,880,000 gyventojų buvus). Genocidas gyventojų skai
čių sumažino 23 procentais, o pabėgėliai — 12.8 procento, 
Bendrai, abejais atvejais Lietuva neteko 35.8 procentų sa
vo gyventojų, o tai sudaro 1,157,000 asmenų. Dėl nacių 
okupacijos neteko 300,000, o dėl bolševikų — 857,000 
asmenų.

1923-1939 m. vidutiniškas Lietuvos gyventojų prie
auglis buvo 1.15 procentų. Jei ne ano meto didžiųjų dik
tatorių (Hitlerio ir Stalino) pradėtasis karas su visomis 
iki šiol besitęsiančiomis pasekmėmis, tai nuo 1940. I. 1. 
iki 1964. 1.1. natūraliai Lietuvoje būtų priaugę 885,000 
gyventojų, o jų bendras skaičius būtų pasiekęs 4,100,000 
asmenų, vietoje dabar esančių 2,908,000 (1964- I. 1.), 
Įskaitant į Lietuvą iš Sovietų Sąjungos atgabentų 164,000 
naujų kolonistų. Juos atmetus, kaip visai svetimą elemen
tą Lietuvai, tikrųjų krašto gyventojų belieka tik 2,744,000 
asmenų. Nuostoli*: 4,100,000—2,744,000 lygus 1356,000 
gyventojų, , __

Tuo pačiu keliu „Kelei- 
vis“eina ir dabar, jo leidimą

čiui tokio amžiaus sulaukti 
yra retas įvykis. Pažvelgę į

perėmus Amerikos Lietuvių mūsų spaudos istoriją, pa- 
Socialdemokratų Sąjungai; matysime didelį laikraščių

kaip ir „Naujienos“ turėjo ir priežiūros, bet yra aiškus 
bendrą idealą, kuris mums faktas, kad jie trumpiau už 
švietė, teikė Įkvėpimo ir mo- žmogų gyvena. Todėl tie, 
ralinės stiprybės: idealą kurie gyvena net 60 metų, 
laisvos, iš bet kokios prie- verti didelės pagarbos, 
spaudos išsivadavusios žmo- Tokio amžiaus sulaukė 
nijos, idealą, dėl kurio kovo- „Keleivis“, todėl mums la
ja visų civilizuotų tautų dar-: bai džiugu jį pasveikinti ir 
bo žmonės ir šviesaus proto1 palinkėti ir toliau skelbti 
inteligentai. humanizmą, kovoti dėl visų

Ginant tuos principus ir 
skleidžiant to idealo supra
timą visuomenėje, „Kelei- atstatymo.
viui“ taip pat kaip ir „Nau
jienoms“ teko ne tik sunkiai 
dirbti, bet ir kovoti; kovoti 
ypač su tais, kurie mano,

žmonių laisvės ir ypač dėl 
Lietuvos nepriklausomybės

Dr. Kazio Griniaus Dr-jos 
Urugvajuje 

pinn. M. Krasm*ka* 
sekr. AL Gumbaragit
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MAIKIO SU TEVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Ar žinai, Maiki, kad 
šventoj mūsų Lietuvoj jau 
išnyko cudaunos vietos?

— Kas tėvui sakė, kad iš
nyko?

MODERNŪS PRIETARAI
Arthur Snyder, populia

rus mokslinis reporteris, ra
šo,' kad mes, mokyti ar ne, 
pažangūs ar atžangūs, visi 
kasdien kartojame daug 
prietarų.

Pavyzdžiui, jei valgai 
kasdien po obuolį, tai tiki, 
kad nereikės šauktis gydyto
jo; jei valgai žuvį, tai ma
nai, kad būsi protingesnis; 
kitam nusičiaudėjus, būti-

. nai linki geros sveikatos, ga
vęs varioką, išmeti jį žiūrė
damas, ar nukris "veidu ar 
numeriu“; dažydamosi lū
pas, d^vi auskarus; lipda
mas iš lovos, keli pirma deši
niąją koją; sveikindamasis 
paduodi ranką ir tt- Visa tai 
yra giliausios senovės prie
tarų palikimai, kurių net 
pirmykščios prasmės šian
dien tikrai nežinome. Ar 
šiandien žinome, kad seno
vėje žiovaudami užsideng
davo ranka bumą tik dėl to, 
kad pro bumą vidun nesu
garmėtų piktosios dvasios?

Kaip visas mūsų gyveni
mas yra peraunktas prieta
rais, galima geriausiai suži
noti naujoje prof. Vergili
jaus Fermo knygoje ”A 
Brief Dictionary of Ameri
can Superstitions“.

Amerikoje tų prietarų yra 
nepalyginamai daugiau, ne
gu bet kurioje kitoje šalyje, 
nes čia gyventojų masė su-

— O Kristus ar nedarė! sidaro iš daugelio dešimčių 
stebuklų? Ar negydė ligo- įvairių tautų, kurios ameri- 
nių, ką? . kone jimo katile suverda

— 1 ai vis pasakos, tėve. i drauge su savo atsivežtais 
— Bet man ne pasakos, papročiais, tradicijomis ir 

— Zacirka gavo iš Dzū- Aš, Maiki, tikiu, kad stebuk-: prietarais, o tokio turto
kijos gromatą nuo savo se
no frento, kuris prašo lie- 
kaj-stvų nuo marmatizmo. 
Sako, buvo nuvažiavęs Šilu-

lai žmogų išgydo.
— Tėvui valia taip tikėti,

bet Bostono kardinolas Cu- 
shing netiki.

I kiekvienas ateivis iš savo se
nosios tėvynės atsivežė ga
na daug.

von, kur seniau ligoniai svei-! — O ką tu žinai, kad ne-
ale nieko, tiki?katą atgaudavo, 

nemačijū. Valuk to, 
jau visos cudaunos vietos 
stovi apleistos, ba kai nie
kas ratunko tenai negauna, 

tai niekas ir nevažiuoja. 
Tai blogos naujienos, Maiki. 

— Aš.

saku,

VAKARŲ VOKIETIJOS
UŽDARBIAI

Vakarų Vokietijos pramo1 
nės darbininko 1950 m. vi
dutiniška alga buvo 243 
markės mėnesiui; nuo 1962 
metų tokios algos jau buvo 
614 markių, tai yra 153 nuo
šimčiais didesnės. Laikant, 
kad produktų kainos yra pa
kilusios 40 nuošimčių, tai 
vis tiek darbininkui uždar
bio atlieka 113 nuošimčių 
daugiau, negu prieš tuziną 
metų, tai yra gerus du kartu 
daugiau. Bet akivaizdžiau
sia pažanga bus matyti, pa
lyginus. už kiek darbo va
landų ką galima nupirkti-

Pav., 1949 metų lapkri
čio mėnesį už vieną kilogra
mą (2 svarus) mišrios duo
nos reikėjo dirbti 23 minu
tes; 1962 metų lapkričio mė
nesį tam bereikėjo dirbti tik 
19 minučių.

O štai kiek pragyvenimas 
pagerėjo per paskutiniuo
sius penkeris metus.

Vokiečių pramonės insti
tuto apskaičiavimu, pavyz
džiui. už alaus butelį pramo
nės darbininkas 1959 me
tais turėjo dirbti 16 minu
čių, o dabar beturi dirbti tik 
10 minučių. Už svarą sviesto 
1959 metais dirbo 2 valan
das ii 58 minutes, tai yra a- 
pie 3 valandas, gi šiandien 
tik dvi valandas ir tris minu
tes.

O štai industrijos gami
niai. perkant darbo valan
domis:

šaldytuvas (refrigerato- 
rius) prieš 5 metus kaštavo 
168 darbo valandas ir 15 mi
nučių. šiandien 96 valandas 
ir 30 minučių-

Televizijos aparatas 1959 
metais — 383 valandas ir 18 
minučių, šiandien — 96 vai. 
ir 30 min. • ’ ;

Apačioje Domininkonu respublika, kuri užima pusę 
Hispaniola salos, o antrąją pusę užima Haiti valstybė. 
Respublikoje yra apie pusketvirto miliono gyventojų. 
30 metų ją žiauriai valdė diktatorius Trujillo (nužudy
tas 1061 m.). Viršuje prezidentas Johnsonas aiškina, 
kodėl jis įsakė JAV kariams išlipti i Domininkonų žemę

įžeista. Braziulevičius yra klusnumu naudojosi ir tauti- 
pulkininkas leitenantas. Bet ninku sudaryta vyriausybė, 
tą ciną jisai įsigijo kovoda- jo paslaugos nevengė ir pats 
mas su spauda, susirinkimų A. Voldemaras. Tai buvo

vieniems ir kitiems naudin
gas žmogus, be jokio įsitiki
nimo.

— Turėtum ir tėvas žino
ti, nes šiomis dienomis jis 
buvo sunkiai apsirgęs, ta
čiau ne stebuklais gydėsi.
bet paprašė, kad tuojau jį j į^"ištiko 'toka ŠtipTus šTl- 
nuvežtų ligoninėn operaci- kad užšalo kraš_

teve, nesakyčiau, jai. Daktarai padare, opera-1 čįai>iškur žmon4s imdavo 
blogos naujienos. Į ciją. ir jis pasveiko. O jeigu vandenj Todį, kai g

yra šiltas kraštas, tėve. Žie
mos tenai nėra, ir žmonės 
niekad nemato ledo. Bet

• • X__ TT-t 1 - \ILCT^iv ii no 7

kad tai ---- ---------
Greičiau tai gali būti geras • jis būtų nuvykęs į "stebuk- 
ženklas. i lingąjį“ Liurdą gydytis, tai

— Ar tu pasiutai? 1 būtų jau palaidotas. Todėl
— Nenusigąsk, tėve, nes nėra ko gailėtis, tėve, jeigu 

aš nepasiutau. Juk iš tikrų- j Lietuvoje tokie "liurdai“ iš-
jų stebuklų pasaulyje nėra.I nyko. Žmonės bus daug

— Šarap! J sveikesni, kai stebuklais ne-
— Kodėl "šrap“? • sigydys.
— Todėl, kad Lietuvoje— Maiki, tu turi mistei- 

tu nebuvai, apie cudaunas ką. Bostono kardinolas pa
vietas nieko nežinai, tai kaip: sveiko ne nuo operacijos, a- 
gali sakyti, kad jų nėra. Jų le nuo maldos. Kai daktarai 
buvo pilna Lietuva. Žmonės darė jam operaciją, tai jis 
tenai sueidavo ir suvažiuo-, meldėsi.
davo su visokiomis ligomis. Į — Bet kodėl jis nesimel- 
Aš pats buvau nuvažiavęs' dė namie? Kodėl jis norėjo, 
Šiluvon, kai man koją pri-, kad ligoninės daktarai da- 
traukė. Tai kaip tu gali sa- rytų operaciją? Todėl, tėve,
kyti, kad stebuklų niekad 
nebuvo?

— O kokį tenai stebuklą

kad maldos galybe jis nepa
sitikėjo.

— Vistiek jis meldėsi-
tėvas patyrei? Ar pritrauk-j — Tėvas klysti 
ta koja atsileido? ! — Maiki. galiu pasibažy-

— Tai ne tavo biznis!
— Ne, tėve. neatsileido- 

Juk ir dabar šlubuoji, ar ne? 
— Sakau, šarap!

ti, kad meldėsi
— Nesiginčyk, tėve, nes

pasveikęs jis pats prisipaži
no, kad nesimeldė. Tas bu-

— Tai parodo, kad tėvas į vo paskelbta ir laikraščiuo-
klaidingai tiki į stebuklų Ise: "Cardinal was too weak 
galybę. Ligos stebuklingose, to pray“. Taigi nesisiūlyk 
vietose neišgydomos, bet* bažvtis , tėve. 
priešingai — jos tik daugiau
išplatinamos. Todėl Ameri 
koje jų ir nėra. Jeigu koks 
šarlatanas, norėdamas pasi
pinigauti, pradėtų čia skelb
ti, suradęs stebuklingą šalti
nį ligoms gydyti, jis tuoj at
sidurtų už grotų.

— Maik, nebūk toksai ( 
šiur! Paskaityk šventraštį, 
tai pamatysi.

— Tėve. šventraštį aš ge
rai žinau. Tai bemokslių se
novės žmonių pasakos apie 
nebūtus stebuklus.

— Olrait, olrait. tegul 
jau čia bus mano misteikas. 
Ale tu negali man įkalbėt, 
kad stebuklų nėra.

— O ar tėvas žinai, kaip 
stebuklai pasidaro?

— Šiur, kad žinau.
— Na, tai paaiškink.

ryto moterys nuėjo tenai pa
sisemti vandens, jos nusi
gando. Nubėgo pas vietos 
kunigą ir pasakė, kad ežero 
vanauo pasidarė kietas, 
kaip stiklas. Aha, sako ku
nigas. tai Dievo bausmė, 
kad nesimeldžiat ir bažny
čiai mažai aukojat Eikim 
prie ežero melstis, gal Die
vas susimylės. Nuėjo visi 
prie ežero ir šaukiasi į dan
gų. Tuo tarpu saulė pakilo 
aukščiau, ir ledas sutirpo, 
nes nestoras buvo- Kunigas 
išaiškino, kad tai stebuklas, 
ir tamsūs žmonės patikėjo. 
Toje vietoje prie ežero buvo 
pastatyta bažnyčia, įvesti 
kasmetiniai atlaidai, ir ta 
bažnyčia pradėjo garsėti 
stebuklais. Minios pradėjo 
rinktis į atlaidus, karštai 
meldėsi, ir aukojo skurdžius 
savo pinigėlius, kuriems ku
nigas įtaisė geroką dėžę. Tai 
matai, tėve, kaip pasidaro 
stebuklai.

— Ar tu tenai buvai?
— Ne, aš nebuvau.
— Tai iš kur tu žinai, kad 

tenai taip buvo?
— Aš, tėve. skaičiau apie 

tai vienoj knygoj.
— O kaip su Šiluvos ste

buklais, a?

AUiurnuuiira
prieš penkeris metus—1598 
valandos ir 7 minutės, gi 
šiandien — 1141 vai. ir 43 
minutes.

A. VOLDEMARAS APIE
V. BRAZIULEVICIŲ

Clevelande dabar gyvena 
Vladas Braziulis (Braziule
vičius). pagarsėjęs karo 
teismų politinių bylų pirmi
ninkas. komendantas. Štai 
ką apie jį Lietuvos seime 
kalbėjo prof. A. Voldema
ras 1926 m. birželio 12 d.:

"Mes turime iš kariuome
nės komendantus. Tai yra 
daromas žandaras. Iš ka
riuomenės žandaras kovoti 
su priešu? "Lietuvy“ nese
niai buvo feljetonėlis tai

laisve. Štai kur mūšio lau
kas, štai kur jisai laimėjo 
paaukštinimus!

"Aš esu tikras, kai senas 
šeimininkas išnyks, tai lais- £ 
ya T Jatiryng VarfiiningnA na
ti save išsišluos ir išmes gar-i GERIAUSIA DOVANA 
bės teismas tuos karius, ku- Je{ ,vojate ie dova. 
ne e jo žandarų pareigas. ** .

"Nora žandarų yra dores- n4 ^y0 pažįstamam . ar 
nių žmonių su įsitikinimu,1 draugui, tai atsiminkite. 
bet čia žandaras blogiausios; kad geriausia dovana bus 
rūšies yra nes be jokio įsiti-, Stc Kairio ^au Ue.
kinimo. Niekas negali suzi-: .

tuva“, kaina $6.00.
Stepono Kairio “Lietuva

budo", kaina $5.50
«upro Bielinio “Penktieji

metai", kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Dieno

j ant", kaina $6.00.

Stasio Micheisono “Lie
tuvių Iieivija Amerikoje," 
aaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

noti, kokį jis padarys nutari
mą. nes jisai neturi savo -įsi
tikinimo. Kartais mes suži
nome iš anksto jo Įsitikini
mą. kad kabinete įvyko po
sėdis, kur nutarta nubausti.1 
o jisai nežino, kas reikės nu-Į 
bausti. Tokiu būdu mes ži
nojome, koksai jo įsitikini
mas bus lytoj, o jisai neži
nojo.“

Tada VI. Braziulevičius 
buvo visais požiūriais klus
nus krikščionių demokratų

Rytas“ šaukė: kariuomenė vyriausybėms, o vėliau jo

KAS GI YRA TAS MURKLYS? ŽODYNAI

Keleivic administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu?’

Anglų-lietuvių kalbo* io-

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą dyna*, V. Baravyko, 36d 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- aPle 2(,-00° ZO(1Z*Uį^ 

žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 30,000 žodžių, ū83 puslapiai,

.. kJna .................... .... $6.00ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Anglų-lietuvių k&lbo* io- 
i dynas, v. Baravyko, apie

— Nenoriu aiškinti. Į vaizduoti. Kažkam prisisap-
— Na. tai aš tėvui paaiš-! navo verkianti ant akmens

kinsiu. į Panelė švenčiausia, ir iš to
— Olrait, komnan! Į sapno sukurtas stebuklas.
— Pasaksiu, kaip stebuk-į — Maiki, man neužsimo- 

las pasidarė Peru respubli- ka su tavim ginčytis. Gud- 
koje, Pietų Amerikoje. Peru bai!

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

— Tėve, nebuvo jokių ste- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
buklų ir Šiluvoje. Jie tik isi-lįr paži8tarnįems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E. Broadway

"KELEIVIS”

_.___ So. Boston 27, Mas*.

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

Lietuviškai angliška* žo- 
dvna*. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edaga^o prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ..................... $12.00

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, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 pel., kaina...........$2.00

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

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

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

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

KATRYNA, Sally Salmi-
JTCII, glUDIVD 3TCUIJ ICK7JIAZ
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 pel, 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, SL Micheiso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

i RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MtJRKLYb, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psk, 
kaina.............................$1.80,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje:
27,

E. Broadway,

f v
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Dainė
(Tęsinys)

Dar kaitą sugrįžau į Bareikus. Gilbert palydėjo ma
ne karine mašina. Dar kartą mačiau senelį ąžuolų miške
lį., gimtuosius namus, sodus ir tolimas lygumas, dabar 
labai apleistas ir be galo liūdnas. Nebuvo net gėlių, kurių 
troškau uždėti ant tėvo ir dėdės Jono kapo.

Gilbeit labai užjautė mane, tokią nusiminusią, ir pa
siūlė Kaune, pas dar tebesantį ten vokiečių kapelioną, 
susituokti su juo... Aš nesipriešinau. Ir kam? Gal būt, aš 
jį pamilau iš pačios pirmosios dienos, nenorėdama tik 
prisipažinti. Bet ir tam galvojimui nebuvo daug laiko.
Gilbert turėjo grįžti, o man liko sutvarkyti pačius svar
biausius reikalus: perduoti Bareikų tvarkymą artimiau
siam giminaičiui ir supokuoti kelionei reikalingiausius 
daktus.

Taigi, Kauną palikome vedę. Norėčiau dar priminti, 
kad visa tai įvyko -labai paprastai ir greitai. Karo kapelio
nas labai skubėjo, nes vėl buvo užsakytas galimas bom
bardavimas (buvo tame pačiame mieste abu užaugę), o 
kadangi mano krikšto ir kiti dokumentai buvo tvarkoje. į 
jis neilgai sprendė griežtus vokiečių karo įstatymus.

Mano vyro artimieji, matyt, manęs nelaukė, bet, 
kai drebančia širdim peržengiau jų namų slenkstį, vis 
dėlto buvau gana mandagiai, tačiau lediniu šaltumu pa
sveikinta. •—

Pirmoji naktis kalnų krašte tartum grėsė mane pa
smaugti. Tamsūs ir galingi Alpių kontūrai, rodos, kyšojo 
čia pat po mano kambario langais, nenugalimi ir pastoją 
saulės kelius. Man trūko oro. neviltis, nedrąsa ir nusimi
nimas čaižė krūtinę, ir tiktai visiškas nuovargis užmerk- Į 
dino akis, bet neilgam- Ankstyvą rytą svetimi irzlūs bal
sai priminė man, kad mano ne vien tiktai nemaloniai sap- . 
nuota, tėvynės netekimas, tėviškės praradimas, svetima į 
žemė, svetimi žmonės ir jų kalba yra nepakeičiama tik
rovė.

Iš mano kambarėlio galima buvo girdėti aiškius Gil
berto ir jo seserų balsus; sėdėdama lovoje, dar ilgokai ! centro iždo globėja
sumišusi tryniau akis, iki tie išdraikytieji priekaištingi ! visuomenininke Eufrozina 
balsai ėmė mane iki skausmų kankinti. į Mikužytė iš New Yorko bu-

...ar Gilbertui iš viso pritrūko proto? Tai skanda- 1 vo atvykusi

Buvęs Domininkonų respublikos prezidentas Bosch su 
dukterim. Jis gyvena Porto Ricoje. Dalis sukilėliu jį 
norėjo grąžinti į pareigas, bet Įvykiu eiga kitaip pasisu
ko, ir laikinu prezidentu parlamentas išrinko pulk. 
Francisco Caamano Deno.

aoeoooooeQOQOoooeooeoeoQOQooooQoeoQ0609Siooooeoeoeooee

J. Narūne

PAVASARIS

Pavasarėlis žalias. 
Varnėną pamačiau! 
Žibutė veidą kelia 
Ii miego vis aukščiau. 
Suskrido, sugiedojo 
Paukšteliai miškuose. 
Ir žemėj liko rojus,
Ir džiaugsmas širdyse. 
Ėjau prie beržo seno 
Sulos ragaut saldžios, 
Lapeliai man šiureno: 
—Jau nebėra žiemos!

tooeeoeeoeeeeeooeoeoooeoooot

L Mikužytė Keleivio bankete
1

-- * I
Ilgametis "Keleivio“ re-: 

daktorius S. Michelsonas,! 
kaip gabus žurnalistas, ge-į 

Keleivio“ ras humoristas, sugebėjo pa-:

tarai, diplomatei, - kas per gėda! -Ir kokia drąsa šitos; £. Pirmininke Margareta per ilgus metus, o Maikio su 
—j m -ii ~ Michelsoniene! tėvu pasikalbėjimus skaity-fremden W -imb v javerzti.-O mama kasdien, A- kau pasveikinti davo balsiai man ir mano 

istisas valandas bažnyčioje meldęsi - visi jai padėjo, buvudus ir’dabartjnius ”Ke- sesutėms, kada mes buvome; 
kad tik Gilbertui niekur niekas, o ir Heide nežinojo, kaip jeivio.s leidėjus, redakto- vos kelerių metų amžiaus. :
belaukti...“ į rius, bendradarbius ir rėmė- Margareta Miehelsonienė

Keista, bet skausmo pamažu netekau net ir tada. jus. Sveikinu šį ilgameti dirbo ‘airius darbus spaus.
kai vėliau j kambarį Įėjęs labai suerzintas Gilbert rado šviesoj skleidėją SLA, jo, tuvėje*ir redakcijoje. Ji įdo
moTin ia r* rsvvzvl i i mm A- A    * t T - J rtrv 4- o avevVkZNrv V* CO — 1 ’ _ - • •mane lovoje sėdinčią ir švelniai mėgino apkabinti. Ar aš 
gerai miegojusi? Žinoma, kalnai pradžioje būsią nelabai 
patrauklūs.-. Nieko, priprasianti. Gaila, kad jis jau turįs 
grįžti atgal į Belgradą. Bet greit jau artinąsis visa kam . buvo palankus susivieniji- j jįetuvjų draugijoje, 
galas, aš dar turėsianti parodyti daug kantrybės ir iš-j mub agitavo.

Vykdomosios tarvbos ir sa
vo vardu. "Keleivis“ nuo 
pat įsikūrimo per 60 metų

miai vedė moterų skyrių, vi
suomet dalyvavo ir dabar, 
veikliai dalyvauja nevienoje;

tvermės, jis gi mane pažįstąs, savo lietuvišką karo grobį, 
savo Dainę...

Sveikinti "Keleivį“ priva-; Ir dabar "Keleivis“ nenu
lo ir risi senesniosios kartos krypęs nuo savo užsibrėžto 
Amerikos lietuviai, kuriuos kelio Jackaus Sondos reda- 
jis švietė, ragino siekti mok- guojamas. S. Michelsonui ir

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti Į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
S Belgrade Ave., Koslindale,
Boston. Mass. 02131.

(of sufficient understan- 
ding). gali būti testamento 
liudininku. įstatymai nerei
kalauja. kad testamento liu
dininkai būtų pilnamečiai. 
Tik tas. kuris testamentą su
daro, turi būti viii 21 metų.

Ar gali tėvai sudaryti tes
tamentą, nieko nepalikdami 
savo vaikams, ir palikti visą 
turtą, pav., anūkams. Mes 
esame dipukai (D- P’s), ir 
mūsų giminės, kurie yra A- 
merikoje gimę. mums sako, 
kad to negalima padaryti, 
o kiti vėl mums sako, kad 
galima ui padalyti, bet kad 
reikia vaikams palikti bent 
po vieną dolerį. Mums at
rodo, kad tai būtų dar dides
nis įžeidimas vaikams, negu 
jiems nieko nepaliekant, 
šioje srity, atrodo, yra daug 
nesusipratimų. Kiekvienas 
turi savo nuomonę. Gal 
Tamsta mums pasakytum, 
kokia Amerikos teisė?

Ar liudininkai turi būti 
pilnamečiai?

D.P.
Massachusetts

Atsakymas

Jei tėvai savo testamente 
neužsimena savo vaikų. įsta
tymas "prileidžia“ (pre- 
sumption), kad tai buvo tė
vų padaryta per neapsižiū
rėjimą. Tokiu atveju vai
kas., kurio vardas nebuvo 
paminėtas, gali gauti savo 
palikimo dalį, t. y., tokią da
lį, kokia jis būtų paveldėjęs, 
jei tėvai būtų mirę, nesudarę 
testamento.

Taip, tėvai gali sudalyti 
testamentą, nieko nepalik
dami savo vaikams. Nėra 
reikalo vaikams po dolerį 
palikti. Užtenka pasakyti, 
kad testamentą sudarantis 
asmuo nieko nepalieka sa
vo vaikui, paminint jį vardu 
(pav., savo sūnui Jonui aš 
nieko nepalieku).

Kiekvienas asmuo, kuris 
vra "užtenkamo supratimo“

Amerikietė" pirmoji 
karalienė

Amerikietė Hope Cooke 
ištekėjo už Sikkim mahara
džos Palden Thondup Nan- 
gyal. Sekmadienį buvo ma- 
hararižios vainikavimas Sik
kim karalium. Tuo būdu jo 
žmona tapo karaliene. Tai 
pirmoji amerikietė, tapusi 
karaliene.

Sikkim yra maža maža 
valstybėlė Himalajų kalnuo
se, Indijos globojama. Ji te
turinti tik 160,000 gyvento-

NETURT1NGOS MOTERS

Darbo departamento ži
niomis, apie 14 mil. moterų, 
pradedant 16 m. amž., gy
vena neturte. Iš jų 10 su pu
se miiiono gyvena šeimose, 
kurių metinės pajamos yra 
mažesnės kaip S3.000, ir 3 
su puse miliono gyvena ne 
šeimose ir turi metinių paja
mų mažiau kaip 1.500 dol.

r.T^-v.. ■ ................................................. ........ ..

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

met gaunami ten. kur prade
dama anksti gydyti, dar li
gai neįsisenėjus. Ankstyvai 
diagnozei nustatyti dabar y- 
ra naujas šlapumo tyrimo 
metodas. Dr. Van Dellen 
dar sykį pakartoja, kad ma
giško gydymo nėra, bet įvai
rios priemonės gali daug pa
gelbėti. sumažinant sąnario 
uždegimą, skausmą, sustiri
mą ir deformaciją (iškrypi
mus).

Visais atvejais ir bet kur 
gyvenant, organizmo atspa
rumą stiprina gerai balan
suotas maistas, svorio maži
nimas (jei artritį turintis y- 
ra per riebus) ir sąnarių 
mankšta.

"Asmuo turi daryti viską, 
kas tik įmanoma, kad sąna
rys ar sąnariai neišsikraipy
tų, dėl to darbu ar mankšta 
reikia artričio paliestą sąna
rį kelis kartus per dieną pil
nai mankštinti. Jei po tokios 
mankštos sopėjimas nema
žėja, mankštą reikia sulėtin
ti. Veiklumas padeda atsta
tyti susilpnėjusį raumenį, ir 
tatai kovoje su artričiu yra 
labai svarbu, kadangi rau
menys teikia paramą sąna
riui. Jeigu vienas kuris (są
narys ar raumuo) serga, tai 
kenčia abu-

AMBROZĖS SUBAČIAUS 
ĮPĖDINIAMS

Prieš dešimti metu Con-C c

neclicut valstybėj mirė Juo
zas Ambrozė Subač ius, J. 
A. Valstybėse ž inomas kaip 
Suboccus, gimęs 1891 me
tais Kipišoj (?), Suvalkų 
krašte. Velionis Lietuvoje 
turėjo brolį James (?), kas 
galėtų reikšti Jokūbą, Joną 
ar Juozą. Niekam neatsilie
pus, paliktas turtas atiteks 
valstybės iždui.

Velionies gimina ičiai ar 
apie juos žinantieji malonė
kite rašyti Lietuvos Genera
liniam Konsului New Yor
ke:

Consulate General of Li
thuania,
41 We«t 82 Street,
New York, N.Y-, 10024.

OtL LAISVOS LIETUVOS. Liero 
vo» sociaMemokretų rašta* dėl bol

.Jrnr^nz*i iz».a ii* teroro f 
Toje. Kaino........... -............ - 26 Cnt

ž.VTLGvNlS I PRAEITI. K. J
domu- utrimbiimvi. 477 n«l.

....................................... 55.00

DIENOJ ANT. -knvrne.Mj karaliau*’’ 
sūnau* Kir.ro Bielinio idontOs eM 
minimai. 4^.4 p*d_ kaina....

1905 METAI. Kinrn Bielinio atsimi
nimu antroji dalis. 592 puslapiai. 
Kaina ......................................... 56.00

NEMUNO StJKPS. Andriaus Valo— 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................. S4.00

j.ietuvtu išeivija amerikojb. 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai-

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valins
ko romą tas iš 1925 metų SnvalH 
jos ūkininku sukilimo orieš Sme. 
tono® diktatūra. 7‘irma dalis 39* 
psl. Kaina................................. n®-

LIETUVė BUDO, Rtepono Kanto 
labai vaizdžiai tr {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kelto! 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapi*, 
dideiio formato Kaina toto

na kietais viršais $5.00. minkštute 
viršais .......................................... $4 00

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOtn 
SEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tus 
klausimu knygutė. Kama.. 26 Cm*
AtAUUO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė AnP-etas fiimr-us. daugy
bė .žinių lietuvių n anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly, 

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

I LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
į PARTIJOS PROGRAMINES GAI.

R£S, S2 n«U kaina.........  26 Cwa

i IKI UV1Ų KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilku. Pntanunto 
Amerikos lietuviam.-;, 144 pusla
pių. Kaina ................................ 51.00

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kouel meduose (to
ra vienybe?.. 80 psl., kair.a .. ti.iM

ŽEMAIČIŲ KR.'KSTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
to«s tvanas būti ir kų apie tad sa
ko mokslas? Kama ........... 28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Miehelsonienė, 260 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių recepto. 
132 puslapiai, kaina................$1.21

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų. 266 psl. gera 
popiera. Kaina ........................  56.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš lieto* 
voa ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psU kaina ......... '. 52.05

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visu*- 
menės santvarka ir kodėl JI dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ck

DEMOKRATINIO S OCl A Ll 7 .M O 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klaasiruaira 
prasti. Kaina ......................... ..

‘.IETirVTŲ DAINOS AMERIKOJE, 
guri z. k o ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su (raidomis. An? 

Mikai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti tr
Metuvi?>ai pekalbsntieTr.a, inšte 
t26 pusi. kaina ........................tS.OC

socializmas ir religija R» 
rašė E. Vanderrelda. vertė Vardfl 
nas. Kaina ............................  25 Cnt

MARLRnROUGH‘3 LITHUANIAN 
SELF-TATJGRT. M. Inkienė. ir- 
ras vadovėlis lietuvio kalbos mo
kytis antiškai kalbančiam. 144 
pal., Kaina ............................. tl -26

LEMAITES RASTAI. Garsiosios mt) 
su rašytojos pirmojo karo meti 
Amerikoje paraAvti vaizdeliai st 
rašytojos paveikslu. 128 puslao'ai 
kaina .......................................  50 Ctguo jamas. 

kitiems padedant, yra gy-į 
vas, įdomus. Linkiu jam dar, 

i daug daug metų gyventi.

Pasilikusią vieną pradėjo kamuoti nenugalimas no
ras slaptai sugrįžti į Kauną, į Bareikus, vienok radijo ! kratijos, geresnio gyveni 
žinios žlugdė kiekvieną viltį ir kasėsi vis giliau ir giliau. —
Vėl apėmė alkis, bet ne maisto, tiktai trupučio žmogaus, :
kuris man pasakytų kad ir mažutį mielą žodį. kurs dova- 1 įsi* x A nfritic
notų bent saujelę šilimos. Veltui. Niekas nenorėjo Gil-1 lVlirHHv3S 1* /AT L1111S
bertui atleisti šio "fremden Ding aus Litauen“. Taip pat' , . - . - - ,
buvusi sužadėtinė Heide (is labai geros seimos, nuosta- Išvažiuoti j pietus nere npperes-.
biai išauklėta, su puikiu kraičiu, nelaimingoji karo auka) 
pradėjo lankyti namus, kad verkdama padėtų Gilberto 
motinai ir seserims pakelti "šeimos gėdą“.

(Bus daugiau).

PICASSO PRALAIMĖJO

Garsusis dailininkas Pab- 
■!o Picasso, 83 m- amž., Pa

Dvi moterys ir vienas vyras

Jaunas solistas gerai ap-

slo. kovoti dėl laisvės, demo-
I SOCIALIZMĄ 
RI urnas. Trumpa,

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas 
socializmo aiakinm nas Kaina 25 r

(UOZAS STALINAS, arba Kai. 
Kau*azo išponis buvo pasidarę, 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, geranie 
popieriuje. Kaina .................... $8.5v

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
I^bai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 60 Cnt.

. , .......................... o tos kitos gali būti negeres--
kad liga paliks šiaurėje ^jp artritjs. Be to. dar j

1- • • trūksta statistikos iš kitų sa-'
»„e| >VO>^je ti-opikinėje zo-į 

Dellen straipsnyje “Klimą- J Dr Van
sakosi galįs pasakyti, kad, 
išvažiavus į Puerto Rico, nu- 
sivežant ten ir savo artritį, 
dar nereiškia, kad jo ten 
greitai neteksi. Daug žmo
nių keliasi į šiltus Amerikos 
pietvakarius, kur sausas 0- 
ras žymiai sušvelnina sąna
rių skausmus, tačiau, sako
ma, nereikia laukti, kad vie- 

(0.92) artričio ligą turinčių, nas oras dai-ytų stebuklus, 
kai tuo tarpu JAV tokių yra Gydytojai ir šiltose srityse

tas ir artritis“ rašo, kad nau
jausiai patilta, jog Portori- 
ko salose labai mažai tėra 
artričiu sergančiųjų, ir jau10 ncasso, m- amz., ra- , 7. “ o artridžiaus teisme iškėiė bylą, “jv^iaį S -tropus

ENOVCS LIETUVIŲ PINIGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklauscmvbės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 596 psl., gera* popierius 
kaina 510.06

prašydamas sustabdyti iš
traukų spausdinimą iš kny
gos "Mano gyvenimas su Pi 
casso.
kad tai yra nepakenčiamas 
įsiveržimas į jo privatinį gy
venimą, bet teismas jo gra
symą atmetė.

Tą knygą parašė Fran-

jo gerbėjų atvyko jo lankyti 
bet nepažįstama graži slau-WI»41iI»O ^t4 A A — • • V . • V • 1 y

Dailininkas aiškino, *e Ja! uf‘o'° <?u,ns 1sa.^d?- 
ma. kad ligonį lankyti už
drausta.

— Bet aš esu jo sužadėti
nė. — išstenėjo mergina.

— Malonu pažinti. — at-

Ten vienas dr. Ričardo 
Mendez-Bryan ištyręs vie
nos salos gyventojus, kur 
radęs tik nepilną nuošimtį

5.6 nuošimčių. Ta sala vadi
nasi Guaynabo ir gyventojų

artričiui gydyti vartoja tuos 
pačius vaistus, kaip ir šiau-

coise Gilot, kuri su Picasso sakė slaugė, — o aš esu jo1 turi 3.85. Bet dr. Mendez- rėje
išgyveno 10 metų. ' žmona. į Bryan netyrinėjęs kitų ligų, Į Geriausi rezultatai visuo

tLTORIŲ SESELT. V. Putino-My
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys {rištos { vienų 
Antrinus, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiza 
dėjo kunigystė* dėl moterystės 
knyga, kisti virto), 681 puslapis 
Kaina .................................... 56.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

t Broederae
KELEIVIS

-v-.:------- So. Sootom 27. esą

f 1
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AR ŽINOTE. KAD—
i . i

1. Kitos valstybės Pirmo
jo ir Antrojo pasaulinio ka
ro skolų JAV-ėms yra nesu
mokėjusios 37 bil. dolerių: i

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

GERA DOVANA

Kai rergiatės duoti kokią 
pirmojo karo $20.6 bil- ir dovaną angliškai kalban- 
antiojo $16.6 bil. tiems, nepamirškite, kad ge-
liiii Sp° 1-iausia dovana vra knyga,iija—$13 ui., Prancūzija— ;
$7 bil. Tik viena Suomija ^^ai cia ke-.ios lietuvių rasy- 
tėra grąžinusi visą savo sko-1 tojų parašytos ir i anglų

Albinas Baranauskas,
KARKLUPĖNUOSE, pre-
Ei^na1^ 5°JnanaS VIENĄ NAUJĄ METINĮ

Kazys Almenas, UPĖ I 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURE,

Dovanos už naujus skaitytojus

la.

Charlestown, Mass., numatomi dideli perstatymai. 
Dalis gyventojų jiems yra priešinga. Viešuose apklau
sinėjimuose Eleanor Marino, sekdama Chruščiovą, net 
savo Iki tuk u mojavo, todėl ji turėjo būti iš salės išvesta.

VIETINĖS ŽINIOS
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gegužės 22 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salė
je Akademija dr. Juozui 
Girniui pagerbti. Dalyvauja 
sol- Daiva Mongirdaitė-Ri- 
chardson ir svečiai prele
gentai ir rašytojai.

Birželi*' 20 d. Laisvės 
Varpo gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

KELEIV’O SUKAKČIAI

Keleivio 60 ra. sukakties 
proga aukojo:

Dr. Balys Matulionis iš I 
Wallum Lake, R.I., $15.

Po $10: J. Varnauskas iš 
Espanole, Ont., LSS 20 kuo
pa Akrone, J. Dereschkevicz 
iš New Yorko, LDD 35 kuo
pa Montrealy, LSS kuopa 
Toronte, Chieagos Lietuvių 
Literatūros Draugija.

Po $5: J. Palainis iš Con-

Faktinai JAV kitoms 
valstybėms daug daugiau 
pinigų yra davusios. Vien 
vadinamąjį Marchalo pla
ną vykdant duota negrąžin
tinai virš 16 bil. dol.

Jei skolininkės valstybės 
savo skola JAV sumokėtų, 
tai susirūpinimas dėl dole
rio likimo per vieną naktį 
išnyktų.

2. Ir šiandien dar 90 vals
tybių gauna medžiaginę pa
galbą iš JAV.

3. J A V sutartimis yra pa
sižadėjusios ginti 45 valsty- kaina $3.95. 
bes.

4. Apie 700,000 JAV ka
nų yra užsienyje — 30-tyje 
valstybių.

5. Didesnių JAV karių 
stovyklų užsieny yra 428, o 
mažesnių — 2,900.

romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 202 p.!.. kiekvienos da- 

kalbą išverstos knygos, ku-iiies kaina $300. 
rios labai tinka dovanoms: aįį Rata, KELIAS Į

KAlRiį, premijuotas romą-j 
nas iš -JAV senosios kartos! 
lietuviu gyvei imo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volei tas, GY-

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.03.

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

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

"House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl.,

KELEIVIO * 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
KEIEIV1O“ SKAITYTOJĄ DUODA

MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IK VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

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

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir ”PENKTIEJ1 METAI“.
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IK KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI**.
VENIMAS YRA DAILUS ! KAD GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAI TI IR | SEPTINTĄJĄ 
romanas iš lietuviu emigran- DEŠIMTĮ ĮŽENGUS.
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50

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

J EUROPĄ PER TRIS

VALANDAS
Anglai su prancūzais sta

to sprausminius lėktuvus, i 
kurie skris per valandą 
1,400 mylių ir tuo būdu iš 
Londono į Nevv Yorką at
skris per 3 vai. 15 min. To

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio ndminierT-oortm

Alė Rūta, PRIESAIKA,
I Didžioji meilė. IT d., roma- 

s. 309 psl.. kaina $3.25.
Jurgis Gliaudą. Š1KSNO 

rašė Stepas Zoborskas, 131 j SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
psl., kaina $3.00. j juotas romanas iš politinių

"Lithuanian Folk Talės“, |emigrantų gyvenimo, 268 
paruošė Stepas Zobarskas,1 psl.. kaina $2.50.

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

"The Maker of Gods“,. na 
Ten Lithuanian Stories, pa-J

240 psl., kaina $4.50.

cord, Cal., dr. J. Landžius iš
Liepos 25 d. Bernice Clai- ’ J:.B*kY

. F arm “odvboie North'nav,clu* *« Montrealio, J. ti 1968 metų pradžioje. Jie 
Easton Lietuviu Dai bininku JMickevicz “ Brooklyno, N. skris 60,000 pėdų aukštyje

* York. ’ CVrnnclont ta or voJonrlo 1 AfirDr-jos gegužinė. Skrendant per valandą 1400

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

ADMINISTRACIJOJ 

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž- > $2.50. 
miršti oaraivti m

Po $3: P. Meškauskienė iš myliu greičiu, temperatūra 
Chieagos, P. Petrulis ir P. lėktuvo paviršiuje bus 311!
Vizbaras iš Montrealio. laipsnių karščio, bet. aišku,

ro ii tiviujc ncivmai ius co iiO»= ■ - — ■■ ■ » ■■ ■ - ■■ ■ - -

Kinas iš Montrealio. malią temperatūrą ir visus
kitus patogumus.Visiems nuoširdus ačiū.

n-

Spalio 3 d. Balfo banke
tas So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje.

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

CLEVELAND, OHIO 

V. Igno paroda

soooooooooooeooooooca
DOVANOS Į LIETUVĄ 

Maistas, kitos prekės, pinigai 
Kokybė ir pristatymas yra grantuota 

Reikalaukite mūsų katalogo 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd St., Nevv York, N.Y. 10010 

EKSKURSIJA  ̂LIETUVĄ

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt

I Šią vasarą liepos 19-tą dieną grupė lietuvių vyksta 
Dail. v ytauto Igno tapy-; j Vilnių. Lietuvoje išbus dvi savaites. Visa kelionė užtruks 

bos ir John Kingston skulp- Įrjg saVaites-
tūlos ir keramikos kūriniu

AKĖČIOS

paroda atidalyta gegužės 9 Ribotas skaičius vietų užsakytas lėktuvuose, tad jei
d. International galerijoje i kas nolžt« kartu keliauti, turi registruotis iš anksto.
(13218 Superior prie Euclid 
Ave.). Paroda tęsis iki bir
želio 5 d. Atidaryta nuo tre
čiadienio iki penktadienio 
6-9 vai. vak. ir šeštadieniais 
bei sekmadieniais nuo 2 iki; 
7 vai. vak.

Tuo reikalu kreiptis Į —

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 VVest Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 Tel. AN 8-8764

Vedybos Jieskoiimtn

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

Vacys Kavaliūnas. KAL- į 
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 261 psl., kainai 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT- i 
NAGO UGNIS, premijuotas; 
romanas. 205 pusi., kaina'

SCSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atsvtnle savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir v«uao lidžiausį ka
pitalą. *

ij sąmoningas nei o tis KITUR APDRAUDOS, bet
stoja nariu j SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauua pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams reikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalmę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
Sf.A DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunaumų.
bLA aKciaenralinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

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

SKAITYK STASIO MI-
Alovzas Baronas: VIENI J LHELSONO PARAŠYTĄ 

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai- KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
na $ 1.50. 1 Amerikoje,” DAUG PA- •

Juozas švaistas: ŽIOB- VEIKSLŲ). KAINA MINK- i 

RIAI PLAUKIA, romanas SIAIS VIRŠAIS $4.00, Į 
iš knygnešio kun. M. Siela-! KIETAIS—$5.00 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,
kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU-1
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s' LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusi kaina 
<4.00

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl.. 
aina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP
Ne dirvai akėti, bet pasi-1 DVIEJU GYVENIMŲ- 462

skaityti humoristikos laik
raštis. Kaina 50 centų. Gali
ma gauti Keleivio administ
racijoje.

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

Ieškau susipažinti vedybų' Ieškau dėdės Kastantino 
tikslu moterį ar merginą nuo 45 Pronskaus iš Sliktinės kaimo.
iki 50 metų amžiaus. Atsiliepi
mo paslaptį išlaikysiu.

Atsiliepti Mr. J.
Post Office Box 22.
New York. N. Y. 10013.

(21)

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, 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-

JAV lėktuvo šešėlis slenka pro 
sudaužytą tiltą šiaurės Vietna
me.

Skundo rajono. Jis gyvena JAV 
ar Kanadoje. Jį patį arba kurie 
apie jį ką žino prašau rašyti:

Lithuania, Skuodo rajonas. 
Sliktinės paštas.
Sliktinės kaimas.
Pronskus Laimutis.

(19)
•0000900090000009009900009

Kas vyksta i Lietuva Ak
menės raionan. malonėkite 
atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Stella Eshman.
10 Cross Street.
AValleslev. Mass.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

, . , Tuojau siusk šį skelbimą ir
riems reikės siųsti primini-, vardą su antrašu, ir mes 
mus. ' atsiųsime vaistų išbandymui.

Keleivio adm-ja į ROYAL PRODUCTS 
Newark 4. New Jemev 
North Sta., P.O. Box 9112

KNYGOS JAUNIMUI

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

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

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

FtLYNl KARVELIAI. Aloyzo Bo 
rono apysakaitės vaikams, 69 pa!

...........................
GINTARĖLĖ, J. Martinės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24
pat, kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $l.oo

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

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

jusi., kaina $4.50.
Pranas Naujokaitis: U- 

PELIAI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
•5 00

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
•ūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
rais lietuviais, 397 psl.. 
aina $4.00.

mo.
Vincas Ramonas: MIG

OTAS RYTAS, 166pusl.
-aina $2 00

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

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

į praeitį?

Geriausia knyga su Lie-

IIAIG1AU PREKIŲ IK MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus j USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kori visada siuntėjui prisiunčia 

gavėjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

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

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Newark. N. J.

Katalogų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co. 
118 E. 28 St.. New York 16. N.Y. 

Tel. MI’ 9-0398 
Įsteigta 1945 m. 

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

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo-

tuvos praeitimi susipažinti j je galite gauti šias tinkamas 
yra dr. Vandos Sruogienės i knygas:
parašyta Lietuvos istorija. _ __
Tai 1000 pu,lapių knyga, LEAVE YOUR TEARS 
lengvai .Kaitoma, kaina — iIN MOSCOW, B. Armome- 
$12. Ja galite gauti Keleivio "«• •»,įminimai ii Sibiro 
administracijoje. stovyklos, surašyti A.

J. Nasvyqio, 222 psl., kaina 
$3.95.

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

90000000000000000000000000*

NAUJIENA

Dr. Kazy* Grinius, ATSI 
MINIMAI IR MINTYS, I» 
tomas. 336 psT., kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, 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 kovu kentėjo

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 

mūsų 
ir

VERGIJOS redaSavo J 
na $1-50.

$10-
”Twenty year*’ struggle 

for freedom of Lithuania.** 
Audėnas, kai-

"Lithuania 
roes,** parašė 
kaina $4.75.

land of be- 
L. Valiukas,

ir žuvo
paminklais. Okupantas ru- j broliai, seserys, giminės 
sas šį muziejų panaikino. (|ra i R y kaina 
laisvės kovų paminklai din- j 5()
go- |

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

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



Puslapis aštuntas

I

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr- 19, 1965 m. gegužės 12.

Vietines žinios
Nauja LB Bostono vaidyba Dr. Pr. Galinio paskaita

Balandžio 10 d. visuoti- Suburban Stamp Club 
nio metinio narių susirinki- (filatelistų klbbas) pakvie- 
mo išrinktoji LB Bostono tė dr- Praną Galinį skaityti 

į apylinkės valdyba, pasipil- paskaitą apie Lietuvą savo 
džiusi dar 4 kooptuotais na-

Palydėkime žygininkus 

j Washingtoną

šį penktadienį, gegužė* 
14 d. 8 vai. vak. nuo So. Bos
tono Lietuvių PiL Dr-jos na
mo išeina autobusas su žygi- 
ninkais į Washingtooą. Žy
gį organizuoja lietuvių jau
nimas pareikšti prezidentui 
savo pritarimų jo tvirtai lai
kysenai prieš komunistus 
Vietname ir reikalavimų 
taip pat tvirtai laikyti* ir ki
tuose to* kovo* frontuose.

Bostoniečių žygininkam*

J. Gaidelio mokinių 

koncertas

Komp- Juliaus Gaidelio 
mokinių koncertas bus kitą 
sekmadienį, gegužės 23 d. 
2 vai. popiet Tautinės Są- 
gos namuose (484 Fourth 
St., So. Bostone).

Visi kviečiami atsilankyti 
ir tuo paremti mūsų jauno
sios kartos kūrybines pa
stangas.

Rengėjai

gais. pagaliau gegužės 5 d. 
bendrame su senąja valdy
ba posėdyje pasidalino pa
reigas :

Antanas Matjoška — pir
mininkas,

Aleksandias Lapšys — I 
vicepirmininkas,

Rimvydas Liutkus — II 
vicepirmininkas,

Vincas Kazakaitis — III 
vicepirmininkas,

susirinkime gegužės 13 d. 8 
vai. vak. Tarptautinio Insti
tuto patalpose (287 Com- 
onvvealth Avė.). Po paskai
tos — užkandžiai. Įėjimas 
be mokesčio.

Dr. J. Girniau* pagerbimo 
įdomi meninė programa

Dr. Juozui Girniui pa
gerbti rengiamos akademi
jos meninėje dalyje daly-

jep.rm.mnias, j vaus Daiva MonfWai.
Bronius Kruopus - sek-l

kio šokėja Birutė Vaitkūnai-

vadovauja studentai U. Ku
bilius, A. Lapšys, R. Sužie
dėlis, R. Liutkus ir P. Žiga*.

Bostoniečiai kviečiami 
kuo gausiau susirinkti . pa-j 
linkėti žygininkam* laimin

Michelsonai ir Kapočiai
išvažiavo į Floridų
»

Praeitą sekmadienį Mar
gareta ir Stasys Michelsonai 
su dr. Antanu ir Barbora

retorius,
Juozas Kapočius — kasi

ninkas,
Stasys Augonis — fin. 

sekretorius.
Henrikas Čepas — karto

tekos vedėjas.
Bostono apygardos valdy

bos pareigos, bendru nuta
rimu, pavestos senosios apy
linkės valdybos branduo
liui — Stasiui Griežei-Jur- 
gelevičiui, Antanui Šku-

gos ir sėkmingo* kelionės* ........................
. . * , . , , Raportais išvažiavo Kapo-

T4u^“’I ‘ 1 &J automobiliu į Floridą,
merikiMių laikraštininkai ir kui. pabūti dvi savai- dzinskui ir Kaziui Šimėnui,
fotografai.

Kelionė* išlaidom* L En
ciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius pirmasis davė 
100 dolerių.

Linkime jiems malonių 
atostogų ir laimingai grįžti 
namo.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

T<
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West B£iOADWAY, So. Boston 27, Mass, Tel. AN M - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIt I UVĄ ir VISAS

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

{STAIGA LIETUVIŠKA. KKEIPKITfeS lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MCSŲ ĮSTAIGA SĄt'NIN- 
GIAUSIA1 PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame »u INTURISTO Įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. rak., Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

N1M«

Kviečia į Audronę

A 4 S CONSTRUCTION 
vietės-vilo* Audronė Cape j COMPANY
Cod savininkai, visu* malo-( sieną klijavimas apmušalais,

„ dažymas,.

I

tė iš Montrealio, 'poetai H. 
Nagys. A. Nyka Niliūnas, K. 
Bradūnas, L. Andriekus ir 
trumpų ištraukų iš dr. J. 
Girniaus veikalų paskaitys 
stud. Alg. Lapšys. Muziki
nei programai akomponuos 
komp. Julius Gaidelis.

Tai bus gegužės 22 d. L 
Pil. Dr-jos salėje.

Pagerbsime gabiausius

Save metu SLA 328 kuo-, 
pa Jatnaica Plain, Mass., bu- nos Dienos 
vo paskelbusi spaudoje 12- 
16 metų jaunuolių rašinių 
konkursą ”Kuo galima ge
riausiai pasitarnauti Lietu-

Negausus Motino* Dieno* 
minėjimas

Pabaltijo Moterų Klubas 
gegužės 9 d. surengė Moti- 

minėjimą. Jį

niai kviečia atvykti praleis
ti savo atostogas viloje Aud
ronė,
87 East Bay Rd., Osterville, 

Cape Cod, Mas*.,
kuri atidaroma vasarojimui 
nuo birželio mėn. 15 d- iki 
rugsėjo mėn 15 d.

Iš anksto kreiptis:
E. Jansonas,
15 Rosedale Street,
Boeton, Mas*. 02124.
Telefonas: 288-5999.

Paskutini* Subatvakaris

Paskutinis šį sezoną Kul
tūrinis Subatvakaris bus šį 
šeštadienį, gegužės 15 d. 
7:30 vai. vak. Tautinės S- 
gos namuose. Programoje— 
Bostono vyrų sekstetas, ku
riam vadovauja komp. Ju
lius Gaidelis.

Neo-lituanų vakaras 

birželio 5 d.

Gegužės 8 d. turėjęs įvyk
ti Pavasario pragiedrulių 
vakaras nukeltas į birželio 
5 dieną-

kambarių pertvarkymas, 
klojimas lentelėmis ir kt, 

mūrijimas,
durų ir langų pakeitimas, 

spintos virtuvėje ir kt, 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kaino*.

Niekas dėl jų negali 
varžytis.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO l LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu*

var

pradėjo trumpu, bet turinin. 
gu žodžiu Elena Vasyliūnie- 
nė. Visą programą atliko Padėka
mamyčių „didieji aktoriai“ „ , .2X,1 . ,-,vaikai. Ai. Gustaitienės pa- “ane buvo ištikusi didele
mokyti Kleinaitė ir S Cibas ne’aim!e _ tUVau PaV0Jln' 
padeklamavo, o P. Kalvai- §ai ?u0 metu mane
tienės paruošti skautai ir 
skautės suvaidino veikaliu-

REAL ESTATE 

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UICENSEO BROKERS

KETVIRTIS REALTY
S7S WEST BROAOWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649

^oooooaeeooeoeom

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. &ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

ęeeoooooooeeeooooeeeooeMu

Telefonas: AN 8-2805 ,
įDr. Jos. J. bonovan-
Dr. J. Pasakarnio t•

ĮPĖDINIS !
OPTOMETRISTAS {

Valandos: »
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vale. i 
Vakarais iš anksto susitarus {

447 BROADWAY Į 
South Boston, Mass i

Gegužės 22 d. 5 vai. po 
pietų Sandaros salėje. 124 
F St., So. Bostone, bus to 
konkurso laimėtojams dova
nu įteikimo iškilmės su vai
šėmis. I kai“- (Taš^ vaidinimas pir- iaoai ugningas,

Visi maloniai kviečiami mą kartą šiemet buvo vai- " U°Pai “
dalyvauti. .. . dintosjka^,parengime b Į

ponavo Giedrė Karoaitė. Įm0 niekada nepaimrsiu.
ovoniam.- Klivni JUTglS Opa*

aVxC*III V VVU -

SLA 328 kuopo* valdyba

Pristatymas greita* ir 
garantuotas

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

| o šeštadieniai*
į nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTŽ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

daug kas lankė, savo malo- į 
niais žodžiais mane ramino, J Vedėja* J. Vaičaitis

ką "Snieguolė ir 7 nykstu-1 drąsino. Aš visiems jiems _ 
-- - - ■ - esu labai dėkingas, vnar-i.ypač 

jos

1
Seni Keleivio skaitytojai 

Petronėlė ir Juozas Saka- 
tauskai gegužės J5 d. mini 
savo vedybinio gyvenimo 
auksinę sukaktį. Vaišės bus 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos patalpose.

Linkime jiems dar ilgų ir 
laimingų metų.

Serga E. Šmitas

Prieš dvi savaites širdies 
smūgis ištiko Ernestą Šmi
tą, Lietuvoje buvusį Rasei
nių burmistrą. Iš darbovie
tės jis buvo nuvežtas į ML 
Auburn ligoninę Cambri
dge, kur ir dabar tebegulu 
Ligonio sveikata gerėja, bet 
jam dar reikės kurį laiką pa
būti ligoninėje. Linkim grei
čiau pasveikti.

paruošusios net perdaug vi
sokių skanumynų, kurie pro
gramai pasibaigus buvo uo
liai naikinami.

Choro vakarai
Bostono Lietuvių Mišrus 

Choras, kuriam vadovauja' 
komp. Julius Gaidelis, gegu
žės 8 d. surengė banketą- 
koncei tą, į kurį atsilankė ne
mažas būrys choro rėmėjų, 
bet, be abejonės, choras yra 
nusipelnęs daug daugiau,, 
negu pagal atsilankiusiųjų Į 
skaičių galima būtų spręsti. į

Po gardžių vaišių buvo Į 
įvairi meninė programa, ku
rią atliko solistas Nobertas! 
Lingeraitis, padainavęs vie-) 
ną dainą, šešetukas — 5 dai- j 
nas ir pats choras, sudaina-! 
vęs tris valsus.

Jonas Beišy* ligoninėj

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos tarnautojas Jonas i 
Beišys praeitą savaitę buvo 
operuotas miesto ligoninėje. 
Tikimasi, kad po kelių die
nų jis jau galės ligoninę ap
leisti. Linkime jam greičiau 
pasveikti.

Peter MaksvytisA BaiMer 
E. Foortb SL,

So.
Atlieka risas pataisymo, 
to ir projektavimo darbas iš Įsa
ko ir viduje, gyvenami) narna ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
lavim*. Saukit* visados dd • va
landų vakaro.

Pasiūlymas 1968 metams Skambinti GE61204
Nauja* ”P A G A L UŽSAKYMĄ“

FORTUNE
MSfVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Telef AN 8-3636

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome

žiedas, papuošalui

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

1

RADUO PROGRAMA "

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

nirto • Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

I

Valandos: 2—4 lr o—o , 
Sekmadieniais ir šventadieniais i

I

pagal sasitarim* 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Co, 
Dorchester, Mam. »s»

Patvaru ma*

Shell degimo galva 

švarus geras šildymas 

Aliuminini* apdangalas 

Darbingumas, taupumas

modelis 
FT 2

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

PARDUODA, {RENGIA IR APTARNAUJA

FORTUNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

c'-

Ę The Apothecary
TlETVVlSKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodime tiktai raistas, išpildoma gydytojų ra 
ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

JM reik raistų — eikit Į BetoviŠką raistiaų.

Sar. Emanuei L Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

S82 a W. Breadmy, tarp E ir F gairių, SO. BOSTON. 
Msfsam AN 8-4628

Nuo 9 vaL ryte BI SraL ▼, IMtyrae šventadienius ir

♦ « » «
» NUO LIGŲ IK NfcL-AimiV J
• Draudžiame nuo polio, viso- * 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais

kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jastire *f thePeaee—Constable 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Maaa.
Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvay,
So. Bostoa, Mass. 

VALANDOS nno 2 iki 4 ir S iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir Ckis:
287 Concord Rd.. Billeriea, Maaa.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Ir

409 W. BROADVVAY 
South Bostoa, Maaa. 

Office Tel. AN 8-0948

vvvr. orryeoovvrrvš4
Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 1
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia, j 
Naudoju tik geriausią <

h

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

229 Sa^ia Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardtcare Co.
Bariaiakas K. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys nama

Reikmenys plumberiams 
Visokie gelešiee daiktai




