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JAV kongresas pasmerks, 
kolonializmą Pabaltijy

Kongresas priėmė Monagano rezoliucijų kolonializmo 
Pabaltyje reikalu. Pabaltijo atstovai pas Valstybės sek
retorių.

Birželio 21 d. Atstovų Rū- Mirė redaktorius 
mai vienu balsu priėmė at
stovo John Monagan, demo- KaulėnOS 
krato iš Connecticut, rezo Kinijos ministeris pirmininkas Chou En-Iai (vidury), kai jis buvo sustojęs Kaire pakeliui į Afrikos- 

Azijos valstybių konferenciją Alžerijoje. Kairėj Kinijos, o dešinėj Jungt. Aarabų Respublikos už
sienio reikalų ministeriai. Chou En-lai juokiasi iš Britanijos Bendruomenės atstovu sudarytos 
misijos taikai Vietname grąžinti ir pranašauja jai nepasisekimą.
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Perversmas Alžerijoj sumaišė 
komunistų kortas

Atidėti* Afrikos-Azijos valstybių konferencija, kurios 
Kinija ir Sovietų Sąjunga ypač laukė ir iš kurios daug 
tikėjosi.

Kaip jau buvo rašyta. Ai- Diktatoriai visur
žerijos sostinėje birželio 26
d. turėjo prasidėti Azijos- vienodai Veikia

liuciją Pabaltijo laisvės rei
kalu.

Šitoje rezoliucijoje pabrė
žiama, kad Sovietų Sąjunga 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
atėmė tas teises, kurias ga
rantuoja Juntinių Tautų

Chicagoje birželio 22 d. 
mirė „Laisvosios Lietuvos“ 
redaktorius Algirdas Kaulė- 
nas, 53 m- amž., sirgęs plau
čių vėžiu.

Velionis buvo baigęs 
Kauno universitete teisės

charta; kad Sovietų S-ga mokslus, spaudoje bendra 
deportacijomis ir kitais bū- darbiavo nuo 1930 m., kurį 
dais tebevykdo ten tautų laiką redagavo „Panevėžio 
naikinimą; kad Pabaltijo ir Balsą“, „Tėvų žemę“, „Bri- 
JAV žmones jungia istori- tanijos Lietuvį“, o paskuti
niai, kultūriniai ir šeimų ry- niuoju metu „Laisvąją Lie- 
šiai; kad JAV tebepripažįs- tuvą‘:. Yra parašęs ir iš- 
ta ir teberemia Pabaltijo spausdinęs dramos veikalus 
tautų apsisprendimo ir ne- Audra, Sielos rauda, Pa- 
priklausomybės siekimą, to- vergtieji broliai, Milžinai, 
dėl Atstovų Rūmai skatina Sapnas ir kt.
prezidentą kreipti pasaulio 
dėmesį per Jungtines Tautas

Ir cmvuo ififinbamuu tani. f jusi n ji Iimsi/iniu 
tz icrty

tautines įstaigas tokiomis 
priemonėmis, kokios jam at- TdUtlį sukaktis 
rodys tinkamos, į Estijos.
Latvijos ir Lietuvos tautoms, Birželio 26 d. San Fran-
paneigiamas apsisprendimo C1^C® buvo iškilmingai pa
teisės; organizuoti pasaulio minėta Jungtinių Tautų 20 
nuomonės jėgą Pabaltijo • metų sukaktis. Joje vyravo
tautų teisėms atstatyti. į ,v’sa- 

buvo
Birželio 23 d. Valstybės 

sekretorius Dean Rusk pri
ėmė Bendrojo Amerikos Pa

ne ta nuotaika, kuri 
tą organizaciją stei-

Tada visų tikėta, kad yra
baltiečių Komiteto delegaci- sukurta tokia organizacija, 
ją, kurią sudarė: Amerikos kuri pajėgs amžinai išlaikyti
Lietuvių Tarybos pirm. L. 
Šimutis, vicepirm. A. Rudis,

pasaulyje taiką, o realus gy 
venimas parodė, kad tai bū-

Amei ikos Latvių S-gos pirm. ta tiktai tuščios svajonės.
Šiandien 20 metų sukak

ties minėjime jau nebebuvo 
tokių šviesių vilčių. Tiesa, 
prez. Johnsonas savo kalbo- 

Buschman- Ta proga Vals- je pareiškė, kad jis nenusto- 
tybės sekretoriui buvo įteik- jąS vilties, jog visi kilę nesu

sipratimai būtų išsprendžia- 
da- mi taikiu būdu. bet čia pat 

bailinę padėtį Pabaltijy, kė- turėjo priminti, kad. pav.,,

P. Lejins ir vicepirm. Ber- 
zinš ir Amerikos Estų Tau
tinio Komiteto pirm. H. Le- 
esment ir vicepirm. G.

tas atitinkamas raštas. 
Delegacija nušvietė

JAV ambasadorius Vietname gen. Taylor kalbasi su 
naujuoju ministeriu pirmininku maršalu Kj.

Socialistų antausis 
italų komunistams

Italų kairiųjų socialistų, 
Nenni vadovaujamų, parti
jos centro komitetas balsų 
dauguma atmetė komunistų 
„vienybės“ pasiūlymą. Tai 
smūgis komunistams.

Italijoje ir kitur komunis
tai stengiasi socialistus ir

Ligos draudimas 
juda

Ligos draudimo (medi- 
care) įstatymo sumanymą 
jau priėmė senato finansų 
komitetas ir pasiuntė jį se
nato visumos posėdy svars
tyti. Tai bus gal šią ar kitą 
savaitę.

Daug kalbėta apie jį ir 
Amerikos Medicinos Dr-jos 
atstovų suvažiavime New 
Yorke. Ten buvo ir norinčiii 
įstatymą boĮkotuotL

De Gaulle nebetari 
vieno varžovo

šį rudenį bus renkamas 
Prancūzijos prezidentas. 
Mažai kas abejoja, kad de 
Gaulle bus kandidatas-

Marseille majoras socia
listas Gaston Defferre buvo 
paskelbęs savo kandidatūrą, 
bet su sąlyga, jeigu jam pa
vyks suorganizuoti demo-

Atzerijos nuverstasis diKtato- 
riub Ahmed Ben Beito.

Dabar aiškėja Alžerijos 
perversmo priežastis. Dikta
torius Ben Bella jau turėjo 
pasigrobęs daug valdžios, 
bet jis jos norėjo dar dau
giau, todėl vis labiau perse
kiojo kiekvieną, kuris tiktai 
pamėgino jam pasipriešinti, 

i Daug jis savo priešų jau bu
vo nugalabijęs, sukišęs į ka
lėjimus ir rengęsis kariuo
menėje padaryti dar dides
nį „valymą“, kaip tai daro
ma Sovietų Sąjungoje. Deja, 
atsirado karių grupė su pul
kininku Boumedienne prie
šaky. kurie Bellai užbėgo už 
akių ir jį nuvertė.

aplamai demokratus sunai- kratinių partijų federaciją.
Jis tam dėjo daug pastangų, 
bet be vaisių, todėl atsisakė 
kandidatuoti.

kinti jėga, jeigu tai tik įma
noma. o jei ne, tai to paties 
tikslo siekia „taikiomis“ 
priemonėmis-

Buvęs respublikonu kandidatas 
į prezidentus Barry Goldwater 

lė visą eilę kitų problemų, Vietname laužomas pagrin- kalbėdamas televizijoje pareiš- 
neaplenkiant JAV ir Sovie- dinis Jungtinių Tautų dės- kė, kad prezidentas Johnsonas 
tų Sąjungos konsularinės su- nis. kuris sako, kad „kaimy- <*ol neįsivaizduojąs esąs ge 
tarties, kultūrinio bendra- nai neturi vienas kito uzpul-'
darbiavimo. Jungtinių Tau- ti“.
tų vaidmens pavergtųjų tau- O kai žodį gavo Sovietų 
tų išlaisvinime ir tt. Sąjungos atstovas, tai jis ir

Valstybės sekretorius pra- šia proga pasinaudojo kuo 
šė suteikti daugiau žinių ne j smarkiau apkaltinti .JAV. 
tik apie politinį ir ekonomi- Rūmus, kuriuose vyko su-

nai neturi vienas kito uzpul- "erotos ir tegul leidžia kariams 
spręsti Vietname strategijos ir 
taktikos klausimus.

np bet ir apie kultūrinį gy
venimą Pabaltijy.

kakties iškilmių posėdžiai, 

piketavo įvairios organizaci-

Priėmimas tęsėsi pusę va- jos. Ją tarpe buvo irPaverg-
landos.

Komunistai šaudo 
belaisvius

\ tųjų Tautų komitetas, kuris 
protestavo prieš Sovietų Są
jungos Rytų ir Vidurio Eu
ropos užgrobimą.

Lėktuvo nelaimėje
Komunistai šiaurės Viet

name sušaudė amerikietį be- įuvo 84 kariai 
laisvį serž. Bennet. kuris ne-
laisvėje buvo nuo pernai Nukilto iš Travis (Kali- 
metų galo. Jie tuo būdu, sa- formioje) oro bazės paki- 
ko. atkeršiję už Saigone su- lęs karinis lėktuvas. Juo bu- 
šaudytą teroristą, kuris kė- vo gabenami 72 marinai į 
sinosi susprogdinti JAV ka- Vietnamą. Žuvo jie visi ir 12 
reivines. ____įgulos narių.

Saigone vėl bombos
išsprogdintos

Pietų Vietnamo sostinėje 
Saigone teroristai išsprogdi
no dvi dideles bombas prie 
plaukiojančio upės restora
no. Tai buvo amerikiečių 
karių mėgiama užeigos vie
ta- Sprogimo metu jame bu
vo daugiau kaip 60 asmenų. 
Užmušta apie 50 asmenų, jų 
tarpe 12 amerikiečių, sužeis
ta apie 80. Nemažai žmonių 
sužeista ant krantinės. Lan-

Visada vartotojas 
nukenčia

Bene 1,000-Čiui dalykų y-
ra panaikintas akcyzo mo
kestis. Beveik 5 bil. dolerių 
turėtų pasilikti pirkėjų kiše
nėse. nes mokesčius panai 
kinus ar sumažinus turėtų ir 
tų prekių kainos sumažėti.

Deja. taip nėra. Jau pa
aiškėjo, kad daug fabrikan
tų savo prekių kainos ne
mažina. vadinasi, pasiglem
žia sau tai, nuo ko vyriausy
bė atsisakė ir ką skyrė pa
likti vartotojų kišenėse.

Pinigai be sidabro
Senatas nutarė kalti smul

kius pinigus be sidabro, o 
pusdolerinėse monetose si
dabro kiekį sumažinti iki 
40?r (dabar buvo 90G )- 

BAISI KAITRA

ATSI3AKĖ KALBĖTI 

MALDĄ

Valley Streem, N.Y., per 
aukštesniosios mokyklos pa
baigtuves 18 mokinių atsisa
kė atsistoti kalbant maldą, 
tuo pareikšdami protestą 

j’ prieš tikybinio pobūdžio ap
eigas.

jas Bernard M. Baruch, 91 m.

r\iiinvo vaicvjviij nuiiicicii"

cija. Dėl Alžerijoje įvykusio 
perversmo, studentų didelių 
demonstracijų prieš naująją 
valdžią, įmestos bombos Į 
rūmus, kur turėjo konferen
cija Įvykti, ji buvo nukelta 
į birželio 29 d., bet pagaliau 
konferencijos komitetas, ku
riame yra 15 valstybių atsto
vai, nutarė tą konferenciją 
atidėti iki lapkričio 5 d.

Taip padaryta nekomu
nistinių valstybių pastango
mis. Tai smūgis Kinijai ir 
Sovietų Sąjungai.

Reikia žinoti, kad šios; 
konferencijos ypač pageida
vo Kinija ir Sovietų Sąjun
ga. Raudonajai Kinijai ta 
konferencija atrodė geriau
sia vieta propagandai. Ka
dangi ji labai stengiasi savo 
Įtaką sustiprinti ir Afrikoje, 
tai konferencijoje būtų buvę 
progos visaip „savo prekę“ • 
pareklamuoti, ją gražiai pa
rodyti ir pabandyti Įpiršti.

Sovietų Sąjunga, kuri Į 
konferenciją nebuvo pa
kviesta. vis dėlto tikėjosi ja 
irgi pasinaudoti: ten parek
lamuoti kiek vėliau ten pat 
šaukiamą sovietų sumanytą 
tarptautinę jaunimo šventę, 
be to. dar ir šiaip aplinki
niais keliais konferencijos 
dalyvius savo pusėn palenk
ti.

Daugumai Afrikos valsty
bių tokia tų komunistinių 
kito žemyno milžinų rekla
ma nepageidaujama, tad jos 
ir konferencija didelio susi-

Indijos sostinėje Nevv I)e- 
lhi siautė kaitra, siekusi

, iki IŽO laipsnių. Tai jau net šiom H dienomis miręs finansi. 
gų stiklai išbyrėjo kelių blo- įr to krašto sąlygose nepa- ninkas. kelią prezidentą patarė-
kų apylinkėje. prastas karštis.

domėjimo nerodė. Tai žymi 
ir faktas, kad iš pakviestųjų 
64 valstybių vos pusė teat- 
siuntė savo atstovus. Nenu
sistovėjusi padėtis Alžerijo
je buvo patogi proga laimėti 
tiems, kurie norėjo konfe
renciją atidėti. Jų tarpe bu
vo tokios Azijos valstybės, 
kaip Indija. Japonija, Filipi-f 

Į nai ir kt.

Nutraukė ryšius
su Prancūzija

Naujoji P. Vietnamo vy
riausybė nutraukė ryšius su 
Prancūzija, kadangi ji pa
dedanti Vietnamo priešams. 
Mat, de Gaulle siūlo ir JAV 
pasitraukti iš Vietnamo ir jį 
paskelbti neutraliu kraštu, 
o tai iš tikrųjų reikštų atida
ryti duris komunistams.

Konsuliariniai santykiai 
dar paliekami nenutraukti.

Vyriausybė buvo nutarusi 
uždaryti visus laikraščius, 
išskyros du. bet min. pirm. 
Ky ta nutarimą sušvelnino, 
pasiūlydamas leidėjams vie
toje leidžiamų 36 laikraščių 
teleisti tik 20.

Komunistai grasina kėsin
tis i JAV ambasadorių Tay
lor ir kitus aukštus P. Viet
namo ir JAV pareigūnus.

Raudonieji puola 
Vietname

Blogas oras netrukdo par
tizanams pulti. Jie užėmė 
provincijos apylinkės sosti
nę Kontum. nebėra susisie
kimo su Toumorong miestu, 
kuriame buvo apie 100 Viet
namo karių.

JAV lėktuvai bombarda
vo karinius taikinius Šiaurės 
Vietname.

Karas nevertas 
vieno amerikiečio

Leit. Richard Steinke iš 
Miluaukee atsisakė vykti į 
Vietnamo fronte paskirtą 
vietą. Jam, matyti, ta vieta 
atrodė pavojinga, todėl jis 
savo atsisakymą pagrindė 
principu: Karas Vietname 
nėra vertas nė vieno ameri
kiečio kario gyvybės.

Už isakymo nevykdymą 
Steinke atsakys karo teisme.
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Kaip, pagal Bimbą, Lietuva 
tapo tarybinė

"Laisvė“ birželio 18 d. Kodėl reikėjo ivesti i Lie- 
laidoje vedamajame rašo a- tuvą raudonąją armiją?
pie Istorines 1940 m. birže- Kodėl tada ir iki šios die
no dienas šitaip. nog j)atyS bolševikai savo

"Tarybų Lietuvos priešai spaudoje ir atsakingu rau- 
šiemet daug kalba apie 1940 donųjų galvų žodiniuose pa
metu birželio dienas... Jie reiškimuose Įvairiom pro
tas istorines dienas vadina gom rėkauja, kad raudono

ji armija tada išvadavo Lie
tuvą? Kam jai reikėjo "va
duoti“. jeigu viskas taip 
sklandžiai vyko "pagal kon
stituciją“?

Kodėl komunistiniuos "is
torijos“ veikaluos ir perio
dinėje spaudoje vis mėgsta
ma kartoti, kad tada "suki-

"baisiomis
mis..-“

birželio dieno-

”Jie gudriai "pamiršta“ ir 
tą istorinę tiesą, jog pervers
mas Įvyko be kraujo lašo 
praliejimo. įvyko griežtai 
prisilaikant tada veikusios 
Lietuvos konstitucijos. Tai 
rodo sekami dokumentai.

Smetoninės "Vyraiusybės liaudis nuvertė fašisti- 
Žinios“ (Nr. 709) paskelbė. diktatui ą ? Kam įeisė- 

jo sukilti ir versti, jeigu vi
są reikalą gražiai ir drau-

toki birželio 15-sios aktą 
"...Ponui ats. pulk. Įeit. giškai bei be jokios prievar- 

Antanui Merkiui, Ministrui tos tik A. Merkys su J. Pa- 
pirmininkui. , ieckju sutvarkė, paspausda- i

Man sunegalavus, re- mi vienas kitam rankas? 
miantfc Lietuvos konSituci- Ro ,ada kišosi j Lietuvos 
ja (H str.). prašau Tamsų d reika!us pozdniako. 
pavaduoti mane Respublt- kam R ; kj j 
kos Prezidento pareigose. h. visus Paleckįg ' ei^mu^

A. Smetona, Respublikos; turėjo aprobuoti Stalino at- 
prezinentas. A. Merkys, Mi- siųstasis Dekanozovas ir dar 
nistras pirmininkas.“ yra šimtai klausimų—dėlko

Birželio 17 d. "Vyriausy
bės Žinios“ 
skelbė:

(Nr. 710) pa-

’Ponui Justui Paleckiui- 

Pasirėmęs Lietuvos Kons-

ir kuriam reikalui?
Iš viso to akivaizdžiausia 

išvada yra tik viena,—kad 
Lietuvos ir čionykščiai ko
munistėliai biauriausiai me
luoja. klastoja istoriją ir

titucijos 97 str., skiriu Tams- susiriesdami kvailina už sa- 
tą Ministru pirmininku ir ve kvailesnius skaitytojus ir 
pavedu Tamstai sudaryti šių pasakų klausytojus. 
Ministrų Tarybą.

A. Merkys, Einantis Res
publikos Prezidento parei
gas Ministras Pirmininkas“4

Justas Paleckis perėmė 
tas pareigas“.

Šitaip iškreiptą praeiti te
gali drįsti vaizduoti tik tokie

kaip Antanas"istorikai 
Bimba ir visa komunistų t vežti“, 
šutvė. Šiandien juk visi ži-} \ors

KULKOSVAIDŽIAI

"LIAUDIES SEIME“

Komunistai vis skelbia, 
kad "demokratiškiausiai“ 
išrinktas "liaudies seimas“ 
Lietuvą "laisva valia“ suta- 
rybino ir pasiuntė i Maskvą 
delegaciją iš ten "saulės at-

i tą "seimą“ atsto
vais tebuvo išrinkti tik tie, 
kuriuos patys komunistai 
buvo pasiūlę, bet vis dėlto 
dar n jais nepasitikėjo, kad

no ir atsimena, kaip iš tikrų
jų vystėsi Įvykiai anuomet 
Lietuvoje.

Skaitant tokią prieš isto
rinę tiesą užsimerkusio rau-l šjs ’seimas“. savo posėdy
donojo komunistinio gai- "spręsdamas“ Lietuvos pri- 
džio giesmę, telieka tik ste- jungimo prie Sovietų Sąjun- 
bėtis, kaip ten pasakiškai * £os klausimą, neiškrėstų ko- 
viskas vyko "pagal konsti- kio nenumatyto pokšto, kad 
tuciją4*. ' ! vienus ar keli atstovai nesu-

. . i galvotu protestuoti, kad ne-
Beveik išeina, kad prez. i SUg-adĮintų "vieningo“ nuta- 

A. Smetona, nusibodus vai- rim0 nesukelt ^„yšio. 
dyti Lietuvą, šiaip sau išva- .

Nuo tokių ne pagal planą 
Įvykių apsisaugoti posėdžio 

i metu Valstybės teatro patal-
Jam nesant, A. Merkys

JONAS JANUŠKIS. “Keleivio“ redaktorius, vė
liau jo Įstaigos vedėjas, vienas Įžymiųjų lietuviu 
žurnalistu, drąsus ir neatlaidus kovotojas dėl 
visu skriaudžiamu ju geresnės ateities, nuoširdus 
savo gimtojo krašto patriotas, jaunystėje jį gynęs 
ginklu, o vėliau savo aštria plunksna pliekęs visus 
jo laisvės prievartautojus., auksinės sielos, neiš
duotų kovos principų žmogus, mokėjęs visa siela 
aukotis savo idealui, miręs 1963 m. liepos 1 dieną.

Lietuvą išleidimo Fondo lė
šomis. kuri jau keletą metų 
LNT stato savo lėšų telkimo 
pagrindan ir kurio vardu 
LNTalkos numatytam auto
riui V Rasteniui yra išmo
kėta apie keturis tūkstančius 
dol. Įvairioms priemonėms 
ir medžiagai, bet iki šiol 
daibas dar visiškai nepra
dėtas. Todėl LNFondas, bū
damas Įsipareigojęs ir to 
darbo Įpusėjimui sutelkęs 
lėšų, ėmėsi pats iniciatyvos 
pagreitinti, neaplenkdamas 
tačiau- ir Talkos numatyto 
autoriaus V. Rastenio, kuris 
nei j vieną tuo reikalu kvie
čiamą pasitarimą neatvyko, 
ignoruodamas Fondo val
dybos nuomonę, kurios rei
kalas esąs tik lėšas telkti. 
LNF valdyba priežtai atsi
sakė išmokėti toliau bet ko
kias sąskaitas. Be to. Seni- 
kas iš praeities patyrimo pa
reiškė nepasitikėjimą NLT 
rekomenduojamoms išlai
doms, nurodydamas moty
vus. kad ilgokai buvo mokė
ta V. Rasteniui už kambarį, 
šviesa ir kt- O svarbiausia.— 
pabrėžė Senikas,—visa tai 
dar kartą Įrodo LNTalkos 
valdybai su B. Nemicku 
priešaky, kad Rastenis yra 
tik žurnalistas, o ne rašyto
jas ar mokslininkas. Iki šiol 

| jis dar nėra par

Pabaltijo budelių likimas
J. vik.

Šiais metais Lietuvos bir- Estijoje sovietinei san- 
želinėo baisenybės plačiau tvarkai Įgyvendinti buvo at- 
paminėtos ir kitų spaudoje.
Toksai žymus ir politikoje i- 
takingas dienraštis New 
York T imes ir tas 25-rių me
tų Lietuvos okupacijai pa
minėti skyrė daugiau vietos.
Chicagos kai kurie anglų 
kalba dienraščiai taip pat

siųstas iš Maskvos ždano- 
vas. Ir tas 1953 m- buvo Sta
lino pavedimu sunaikintas.

Iki šiol neturima tiksles
nių žinių, dėl ko jie buvo nu
bausti mirti, bet neabejoti
na. kad ateity ir tai paaiš- 

nepamilt LretuTos tragiško kės>. kaip daugelis kitų bu- 
birželio mėnesio paminėti.1 VUS,M Sovietų Sąjungoj pa- 
Jie Įsidėjo aprašymų tą die
ną Chicagos lietuvių suruoš
tų demonstracijų ir šiaip ne
pagailėjo žodžio.

šykštus Lietuvos reikalam 
rusų dienraštis N. R. Slovo, 
išeinąs New Yorke, ta proga 
Įsidėjo latvių rašytojo Chel- 
mut Brtinavs straipsni, pa
vadintą "Kremliaus išlais
vintojai“.

slapčių“ apie Staliną (Tu
chačevskio. Putnos, Ubare- 
vičiaus ir kitų aukštų karių 
bylos ir jų sušaudymas).

Be to, pirmomis okupaci
jos dienomis Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje visų tų ten 
pergyventų baisenybių už
nugaryje tūnojo šlykštusis 
Sovietų Sąjungos pabaisa 
budelis, tų šalių gyventojų 
medžioklės vergijon auto
rius, slaptosios policijos ge
nerolas Serovas. Šis iki šių

Jonas Januškis tarp plunksnos draugų socialdemokratų 
suvažiavime 1960 metais. Sėdi iš kairės Į dešinę “Nau
jienų“ vyr. redaktorius dr. Pijus Grigaitis. Jonas Ja
nuškis ir buvęs “Keleivio“ leidėjas-redaktorius Stasys 
Michelsonas: stovi "Keleivio“ redaktorius Jackus Sonda

Kas kitur rašoma

Straipsny aprašyti jau 
mums visiems žinomi ar at
menami 1940 metų Įvykiai dienų išliko gyvas, bet ir ji 
Lietuvoje, kartu Latvijoje ir skaudus likimas ištiko — 
Estijoje, nes visos tos tiys ne taip seniai iš jo buvo at- 
šalys beveik vieną ir tą pa- imti v isi gauti ordinai už 
čią dieną Sovietų Rusijos nuopelnus, suprant ama. so- 

mnas iki buvQ okupuotos, ir tai oku- vietinius nuopelnus, galop 
odęs, kad su-Į „Xartotos tos pačios

— melas, klasta išmestas iš komunistų parti
jos. ir jam ruošiama byla.

Kas tame straipsny Įdo- Sovietijoje komunistai 
mesnio — tai koks likimas nėra baudžiami, nes jie pa-

nusi-
■ i šaiis Komandiruoti okupaci- kaisti. Jei kas jų nusikalsta,

. S! pači jai pavartotos tos pačios atleistas iš tarnybos ir dabar 
gebėtų tai atlikti, — baigė 1 J 1 
jis“.

A. Tamošaitis seimui pa
reiškęs, kad jis, tapęs fondo j
JelroirslskLtt^ak%moSri !išt?.ko tuos’ kVrie buv° 1 taS ga! teoriją, negalite O Są ta p ,• Lrnmomzliimntl 1-olcM Tr»i lzoo iii mieli
nes jos jam buvusios visai 
neaiškios, nesuprantamos.
Jam neaišku ir tai. kodėl B.
Nemickas pradėjo kovą

Lietuvai buvo iš Maskvos 
atsiųstas Dekanozovas, už

prieš fondą, ėmė peštis dė1 
darbu, kuriu nei kas kitas.

priemones 
ir teroras.

jos Įvykdyti ir sovietinės o tokių gausu, tai jie pirma
vergijos santvarkos tose 
valstybėse Įgyvendinti.

išmetami iš komunistų parti
jos ir tik paskui teisiami jau 
kaip eiliniai nusikaltę pilie
čiai.

Tokiu būdu saugojama 
"komunistinė nekaltybė4* ir 
kartu Įsitikinimas, kad ko
munistas yra "švarus sutvė
rimas“ — antžmogis.

Neabejotina, kad neužil
go išgirsime daugiau žinių 
apie Serovo veklą ir jo teis
mą. a

Žinoma, ne dėl to jie žu-
kad prieš ateidamas kontak- j garsejusiomig specialiai su- vo 31 nukentėjo. kad suk- 
tavo Rasteni, iš kurio atrodė. I dalytomis bylomis žymes- čiausiom priemonėm Įvykdė 
kad darbas nepasistūmėjo niems komunistų veikėjams. Pabaltijo valstybių užėmi- 
pirmyn ir aplamai tas riešu- Stalino konkurentams, kaip mą. bet, greičiausia, dėl to.

Kamenevui, Bucharinui. katf galėjo būti pavojingi 
seniesiems ar naujiesiems 

ambasadorius Sovietijos valdovams, kad

nei jis pats nedirba. "Gau- sienio reikalų ministerio pa
naši išvada, kad pešamės ne vaduotojas, padėti S ovietų 
dėl darbų, o dėl pinigų“. 1 Rusijos pasiuntiniui Pozd-

"LNF pirm. E. čekienė nįak‘w” sudal?’ti s?vietjn? 
pažymėjo, kad Fondo nepa- ^udu * - „be ±į_
sit.kej.mų Rainiu, kaip au- taj
tonum patvirt.no ir Talkos k • suJaudvti
pirm. dr. B. Nemickas. da- J
lyvavęs LNF posėdyje 1964
m. gruodžio mėn., painfor
muodamas Fondo valdybą.

Latvijai atsiųstas Višins
kis, seniau buvęs Sovietijoj 
prokuroras, pasižymėjęs iš-

ta.- jam neįkandamas, tik
reikia laiko ir kantrybės, kol Radekui ir kitiems, o vėliau 
pats atsisakys. Pats Rašte- buvęs užsienio reikalų mi- 

LNF valdybainis pataręs 
užmiršti apie tai.4

nistens ir _ ______i Jungtinėms Tautoms, 1953 perdaug žinojo, kad buvo 
m. staiga gatvėje New Yor- suplanuotos suktybės liudi- 

| ke krito negyvas. Jo lavonas ninkai, suktybės, kuri nie- 
; tuoj buvo Sovietų Rusijos kad neturėjo iškilti aikštėn, 
valdininkų, prikomandiiuo- DėI t0 buv0 Sovietijoje su- 
tų prie Jungtinių Tautų or- j ir vjsj enkavedistaj
ganizacijos, paimtas ir be , .
skrodimo išgabentas Mask- kune feta,ln0 pavedimu tu- 
von. Yra rimto Įtarimo, kad r®J° vaidinti didžiosiose by- 
jis buvo jam prikomandi- lose Stalino konkurentų 
rtiotų seklių nunuodytas, bendradarbiu^ ir prieš juos 
Kremliaus pavedimu. falšyvai liudyti.

KVAILIAU KALBĖTI 

NEBEGALIMA

kuriai vadovauja E. Čekie- 
nė. nusileisti Talkos užma
čioms ir skirti lėšas, kam 

Gegužės 29-30 dienomis Taika reikalauja.
pos buvo prigrūstos enkave- Nevv Yorke posėdžiavo A- E. Čekienė aiškino, kad 

susirado Božegraikoje būti- distų ir šnipų, kurie budėjo menko? Lietuvių Tautinės fondas yra Įregistruota at- dažnai parašo tokių niekų,
nai Justą Paleckį, o ne kuri U2 kiekvieno užkampio. Už- S-gos seimas. Sekant to sei- skira organizacija ir jos bo- iš kurių nė juoktis neverta,
kitą vienos ar kitos partijos kulisy užslėpti budėjo gink- mo aprašymą Dirvoje, atro- sas yra jos narių visuotinis
valstybininką, ir ji d raugi s- Įuotj enkavedistai, o už už- dė, kad ten viskas vyko kaip susirinkimas. o ne šis seimas.

ziavo ar išėjo į užsieni vasa
ros atostogų.

DŪMAI TAUTININKŲ 

SEIME

di
'Vilnies“ redakcijoje sė- 
toks S. J. Jokubka, kuris

kai paskyrė ministru pirmi- dangų stovėjo kulkosvai- 
ninku. Na, o Paleckis jau su- džiai. nukreipti i salę. 
sirado kitus tokius, kurie Tai tokioje naisvės« at

mosferoje vyko "laisvi“ nu
tarimai.

Žinoma, šiandien bolše
vikai norėtų net visa tai sa
vo akimis mačiusiam Įrody
ti, kad ten buvo ne automa
tiniai šautuvai ar kulkosvai-

atstovavo tautai“.
Vadinasi, galima sakyti, 

kad net ir jokio perversmo 
nebuvo, nes viskas vyko 
"pagal konstituciją“...

Taip atrodo ši komunisti-! 
nė komsomolcam pasakėlė,

sviesiu patepta. Tačiau iš 
tikrųjų taip nebūta. Ten bū
ta ir dūmų, apie kuriuos pa
pasakojo voldemarininkų 
savaitrašty "Laisvoji Lietu
va“ birželio
Tamošaitis.

Tautininkai,išėję iš Vli
ko. sukūrė savo Lietuvos Ne-

Seniau buvęs fondo pir
mininkas Antanas Senikas 
dar daugiau Įnešė šviesos, 
kodėl kilo nesusipratimai 

17 d. Liudas tarp fondo ir Talkos.
"Faktinai LNTalkos ne

pasitenkinimas Fondo vado
vybe prasidėjo tada, kai 
Liudas Tamošaitis perėmė 
iždą ir nubraukė V. Rašte

Štai birželio 
taip kreivezoja:

22 d. jis

"Geras mano bičiulis A. 
Aviežius klausia: Ar iš tie
sų tie žmonės, kuriuos išve
žė i Sibirą, buvo nekalti, 
kaip dipukai sako?“

"Dipukams, kurie taip sa
ko, gal jie ir nekalti buvo.

Bet jeigu vežė, 
būti priežastis

priklausomybės Talką ir
kurią dabar Lietuvoje vai- džiai, o raudonų rožių puok- Lietuvos Nepriklausomybės ... 
kam pasakoja ir kuria tik kūnas enkavedistinė Fonfią, kurio iždininku ke- ni?! v.lsa® su midijas, giiez- (mūsų pabr. Kel. red.). J< 
vaikai gali patikėti. liaudis norėjo Įteikti atsto- lerius ,netus buvo ir minėtas'tai,reikalaudamas formauų gu be jokios priežasties bū

T . , . „ .. vams - Liudas TamošaitisJeigu jau taip savanons- 
kai“ Lietuvos nepriklauso
mybė buvo likviduota, tai 
kam tada Kremlius būtinai 
ir Įsakmiai turėjo Lietuvos 
vyriausybei nurodyti, vardu

vams...

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Antonianum 1965, spau-

tai turejo 
išvežimui

Jei-
priežasties būtų

, sąskaitų. V. Rastenis jas pri- įUVę vežami, kas tik papuo- 
statinėjo teisiškai neaiškioj ja ^aj įUrėjo išvežti visą tau- 

Jis rašo. kad seime Tai- formoj, todėl Fondas atsi-
kos pirm- dr. B. Nemickas sakė apmokėti. Toks nepasi-

Jokubkėlis net komunistų 
propagandos srityje yra to
li atsilikęs. Tik seniau ko- net 
munistai aiškino, kad slap
toji policija nekaltų žmonių O Jokubkėlis dar vis se- 
nesuima ir nekalina, o jeigu noviška dūda piepia, kad 
jau ka ji suėmė, tai tas buvo "jeigu vežė, tai turėjo būti 
ir kabas, ir suėmimo vertas, priežastis išvežimui“.

vykiose ar kitaip žuvo ir, jei 
dar jie buvo komunistai, tai 

paskelbiami herojais.

tą-

skundėsi dėl fondo valdybos tenkinimas prasidėjo pnes 
dai paiuošė Pranciškonų šv. elgesio. Ji. girdi, nebendra- penkis metus, bet LNT va-

’Gi visos tautos neišvežė

Bet šiandien jau patys ko
munistai prisipažįsta kad dai. šiandien yra Vigų
ta a butą laidos, kad buvo tautos nelaimių, vargų, pra- 
suimti nekalti žmones, todėl ,iet0 kraujo jr aša.ų pagrin- 

paleistom, šiandien jie dl-ng priežastis yra sovietinė

Aišku, priežastis buvo ir

Jie
Net išmintingesnieji ko-» Patvs jau. tQkĮtan- okupacija, jos komunistinė

Antano gimnazijos 6-sios darbiauja su Talka, nebe- dovybė negalėjo kitaip elg- munistai turėtų pasakyti. ’ . ne t UV°
pavarde, kas turi būti minis- laidom abiturientai. 48 psl., skiria lėšų Talkos rekomen- tis, būdama atsakinga prieš kad taip kvailai tų kelių P ?i°^ po jeijos jsa ymu 
teris pirmininkas, ir pabrėž- : geras popierius, daugybė duojamiems darbams, ir siū- Fondo įstatus ir prieš auko- šimtų tūkstančių žmonių iš- 3 P *mus i.
ti. kad kiti siūlomi kandida- nuotraukų iš mokyklos gy- lė seimui priimti nutarimą tojus. Tas dar paaštrėjo dėl vežimų i vergu stovyklas ne 
tai jam nepriimtini? |venimo. ir priversti fondo valdybą, anglų kalba veikalo apie galima aiškinti

Šiandien net iš karatų pri
keliami tie. kurie tada sto-

diktatūrinė sistema, vyk
danti tautos naikinimą ir i*u- 
sifikaeijos politiką. Bet tos 
priežasties Jokubka nemini, 
nes nedrįsta prasižioti...

patvirt.no
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Gaila: mažai detroitiikių

buvo Chicagoje...

Chicagos McCormiek Pla- 
ce rūmuose birželio 13 d. bu-

gražioje sodyboje surengti 
socialdemokratų išvažiavi
mus. Iš daugelio lietuviškų 

Tik vieną kitą galiu atspėti,1 laikraščių Navickai buvo 
bet verčiau jų čia neminė- pasirinkę Keleivį, ir velionė 
siu. jį visada skaitydavo.

Kaip piadžioje rašiau, Velionės Rozalijos labai 
koncerto rengėjai visus bi- pasigenda ištikimas vyras 
lietus pardavė ir jų dar pri- Stasys, dukterys Elena ir 

su
jos

vo piograma. kokios Amen-
os lietuviai dar niekada ne- trūko. Tad tai, kas buvo pla- Virginija su šeimomis ir 

i a tui ėję n kažin kada vėl nuota iš bilietų gauti, viskas nūs Viktoras su šeima.. 
susilauks. Chicagos Lietuvių jr buvo gauta. Bet ne tas rei- mirties liūdną sukaktį 
Opeiossuruoštas Verdi Re- kalas. Minėjimo-koncerto ir daugybė velionės drž 
ųuiem n Maikaičio Vilniaus rnetu krūtinėje įžiebtą ugnį Jos draugais gi buvo visi, 
\ arpų koncertas, pasitelkus turėjo parsinešti kuo dau- kurie ją pažino, nes tai buvo 
dar tris chorus, septynis iš-• gjau tautiečių iš kitų miestų auksinio būdo ir išmintinga 
kiliausius solistus ir pilną ir kaip gyvi liudininkai savo motelis.
simfoninį oikestrą, visiems artimiesiems savo miestuo- Tebūnie jai ramu ilsėtis 
žiūiovams paliko nepamils- turėjo perduoti. Detroi- lengvoje žemėje! 
tarną įspūdį. Nors Reųuiem tas, artimiausias Chicagos
buvo giedama lotyniškai ir kaimvnas, šį kartą nepasi
tik Vilniaus Varpai lietuviš-. refekį kaip ,-eikia... 
kai, vistiek visa Chicaga ži-

mini
augu.

nojo. kad lietuviai atlieka 
visas vokalistų partijas ir 
kad beveik tris šimtus pro
gramos dalyvių geležine 
ranka valdo maestro Alek-

L. Balčiūnienės netekimą 

prisimenant

Keista, bet visgi-

Po keistos žiemos keista' 
ir ši vasara. Tvankių dienų

vas&ra...

iki šiol tebuvo vos keletas, 
ir tos gegužės gaie. Birželio 
pirmoji pusė neįprastai šal
ta, tartum spalio mėnesį.

Sandras Kučiūnas. girdi ve- į““ "‘"t na,l’ "“g Vistiek kokia ii bebūtu.. . j- • kome geros lietuves veik- . ’ n-unm ji ueuuių.nanciai graudus Reąuiem .. « '?• visgi vasara. Rožės žydi ne-
tnnai nriminė kiekvienam ^ialdemokrates Liud- 

vises Balčiūnienės. Ji mirė 
1955 m. liepos 5 d. ir su di- 

barbariškų okupantų bizū- ^Įėmis iškilmėmis buvo pa- 
nais šokdinamų tautų. O ga- d°° ® P'neSe

Liudvisė Balčiūnienė bu
vo gimusi Latvijoje 1884' .....metais. Apie 1905 metus ji H“? v,eikeJal, .vel Pia(les 
susipažino su socialistu Mi-Ianstl Planus- kltam s€zonul

Regis, kad tik pernai, o 
jau dešimt metų. kaip nete
kome geros lietuvės, veik-

tonai priminė kiekvienam 
klausytojui žuvusius laisvės 
kovotojus. Sibiro kankinius,

šokdinamą tautą. U ga 
lingas. Vilniaus varpų skam
besys paskelbė, kad laisvė 
grįš. kad gana liūdėti, kad 
reikia kovos, ne ašarų.

Koncerto rengėjai savie
siems ir svetimiesiems paro
dė, kad turime dar apsčiai 
žmonių, kurie Lietuvos lais
vės reikalui aukoja savo su
gebėjimus. Jei į koncertą 
važiuodami didžiavomės lie_ 
tuviais besą, tai iš jo grįž
tant norėjosi kiekvienoje 
gatvių sankryžoje skelbti

paprastai gražiai, balti jaz
minai kvepia visuose darže
liuose, pievutės žalios., ir 
dienos begaliniai ilgos. At
ostogos prieš akis. Nebesi
nori nei rašyti, nei skaityti. 
Kai dienos ims trumpėti, vi- 

vėl

ruoštis. Jau žinoma, kad tas 
naujasis Sezonas prasidėsku Balčiūnu ir tuojau tapo

ištikima jo draugė. Revcliu- , . ,, . u
prieš cara subliuškus. į.de!,u P'-'kiu. Mat, Darbo 

Dienos proga čia suvažiuoscijai
kaip aktyvus jos dalyvis, M. 
Balčiūnas turėjo gimtąją ša
lį apleisti ir 1906 m. vasario 
1 ft rl atcirlfh-o AmariL-nic. UVK7IVIU1V X XIIIV I IO\ZJV .
Po pusmečio Liudvisė irgi į 
šį kraštą atvažiavo ir 1907 
m. rugsėjo 29 d. Western

savo tautybę... ...... i Port miestelyje, Marylando
įspūdinga buvo ir birželio valstijoje, už savo pasirink-

12-sios tautiniai politinė de-. tojQ ištekėjo. Kuri laiką gy-! . 
monstracija, prasidėjusi pa- venę \en ten, Balčiūnai i ^au 
maldomis Marketpaiko sv. gaiutjnai apsistojo Detroite, 
Panelė? bažnyčioje ir baigų- jr ~a Lju(jvigė išgyveno iki 
sis protesto kalbomis pne mjrtjes apje 40 metų. Jie 
Dariaus-Girėno paminklo. sugj]aukė gausios devynių 
Nors čia nesusinnko visi vajky šeimos, iš kurių trys 
penki tūkstančiai, kūne iki sanūs yra mirę. o kiti trys ir 
paskutinės vietos sekančią dukros su šeimomis gv- 
dieną užpildė koncerto sa ę. vena Detroite.

visos Amerikos lietuviai gy 
dy tojai, su kuriais papramo 
gauti (o gal ir jų posėdžiuo- ’ 
se dalyvauti?) bus kviečia
ma ir visuomenė. Bet dabar, 
birželio vidury, visa tai at
rodo už tolimų aukštų kal
nų.

Iki mlalonaus. Skaityto-
j

Alfonsas Nakas

Sėkminga gegužinė

bet trejetas tūkstančių tikrai 
dalyvavo eisenoje nuo baž
nyčios iki Lietuvos plazos, 
priekyje kartu su latviais ir 
estais nešant ištisą mišką 
vėliavų.

Nesiimsiu plačiau Birželio 
minėjimą Chicagoje apra
šinėti. palikdamas tai arba 
Keleivio čikagiškiams ko
respondentams. arba ten da

Daktaras tikrina Vietnamo sostinės Saigono aikštėje 
viešai sušaudytų komunistą už tai. kad jis kėsinosi su
sprogdinti JAV kareivines. Jis mirė šaukdamas: "šalin 
amerikiečius!“

WORCESTERIO NAUJIENOS
Svečias iš Floridos dar negalima jo pamiršti, 

ypač gražios Povilo Dalgio 
kalbos.Iš Floridos pasisvečiuoti 

atvyko Viktoras Repečka, 
senas Keleivio skaitytojas.
Jis kasmet čia atvažiuodavo 
kartu su savo žmona, bet 
šiemet beatvažiavo su savo 
draugu Povilu Pučkorium. !
Mat, Antanina Repečkienė 
mirė prieš kelis mėnesius Gavau laišką iš J. Plavi- 
ir dabar amžinai ilsisi St/čiaus (Cleveland, Ohio> ir 
Petersburg kapinėse. į J- Hermano, kuris gyvena

Velionė buvo šviesi mote-i Sharpes, Fla., P.O. Box 173. 
ris. Repečkai ilgus metus gy-į Juozo Seiliaus vai-
veno Worcestery. ” į kų. Vv orcestery yra nemažai

j Seilių, bet jie pakrikę po 
plačią apylinkę. Gal pavyks

Kitos naujienos

Magdalena ir Vincas Mit- 
, rikai išsikėlė gyventi į savo 
vasarnami Leicesterv.

Mūsiškiai Laisvė Varpo 

gegužinėje

Laisvės Varpo radijo ge-' 
gūžinėje birželio 20 dieną 
Brocktone iš VVorcesterio 
dalyvavo J. Svikla, J. Stan
kevičius. Žemaitaičiai. Va
liūnai, Tarailos, Gedmintai 
ir kiti. Visi sako, kad buvusi

i graži gegužinė.
1 lt

Zemaitaitytė Anglijoje

Marijos ir Mykolo Žemai
taičių duktė Eugenija iš
vyksta į Angliją aplankyti

apie juos daugiau sužinoti.
J. Krasinskas

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 p*!., kaina .. $0 75

savo sesers ir jos vyro. JAV'UETUVOS 
1 kariuomenės viišylos-

Rengiamės kelionėn

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

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

•JYVULIV 
kaina 75

PROTAS. 212 
centai.

DSl..Liepos mėnesį Julius Svik
la. Jor.as Stankevičius ir jū
sų bendradarbis J. Krasins-1 PINIGŲ 
kas rengiasi pasivažinėti po 
JAV. Jie
Nevv
Wasiiingtoną ir Chicagą, ten
nasimatvti su savo gerais STABMELDIŠKA LIETUVA.pasimatyti su savo getais 32 kaina ............ $0.10
b.e.ui.ų.s u tu vietovių vej-jurnJVOS

| KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psL 
kaina 25 centai.

! kėjaii

Vis

.1
ma. L. 
ne

3 veiksmų dra- 
l'olstoius. ‘'>2 psl.. kai- 
............................$0.35

v b aplankyti LyTJŠKOS ligos dr. K. Ma.
Yorką. Pittsburghą, luU.itis. 24 psl.. kaina *0.26

1

SLA 352 kuopos geguži
nė birželio 6 d. neblogai pa
sisekė. Joje buvo apie pora 
šimtų asmenų, jų tarpe ne-

. _ , , - - . mažai jaunimo. Šiems lai-gero budo, linksma moteris; kams pakankamas skai. 
ir su vyru ranka rankon čjo'čius" nf„
visuose jo visuomeniniuose mafįos 
darbuose. Kai Liudvisė mi
rė. LSS 116 kuopos nariai 
jos labai pasigedo, kaip ak
tyvios bendradarbės.

Velionė buvo nepaprastai

NEVV BRITAIN, CONN. ligoninėje, pradėjo skaudė-
Pagražino Varpo sale 'ri k°»- reikėjo jų nuplauti.

Po kelių savaičių tą pat te- 
\ arpo klubas savo buvei- ko padalyti ir su antra koja. 

nės sienas išdažė ir papuo- Dabar jis tebeguli ligoninėj 
šė paveikslais. Ja naudojasi^ be abiejų kojų ir be žado., 
visos draugijos savo pašė- Kain ilizai iis tokioie nadė-'

dar kalbama apie 
banketą

SLA 57 kuopos banketas! 
buvo gegužės 2 d., bet vis

toras. 32 ps).. kaina 50 centų
NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka. 
rys, 225 psl, kaii«a .. $5.06

SIELOS K ALMI. 4. Snęelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai
na ?/.................. ............  $0.75

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

KORĖJA IR JAPONIJA 

PASIRAŠĖ SUTARTI

Praeitą savaitę Japonijos’
„ P05®* Kaip ilgai jirtokioje pade

se C1Uj nes ^eguzines lseina 1S! džiams ir mažesniems ban- tvje bus, niekas negali žino-. .
mados. _ ketams. Veltui penktadie- ti. ! sostinėje labai iškilmingai ANARCHIZMAS. 29 pel., kai

po pietų pradėjo .yti bet, njajs p0 pietų ja naudojasi ‘pasirašyta Japonijos-Korė-' 03 ........................... '
gegužinės tas nesutrukdė, ir Auksinio jubiliejaus klu- įjos sutartis, kuria tarp tų!®— PVMINės LŪŠNELĖS. K
nes pakankamai vietos bas. Ta patalpa naudojasi Turime ir daugiau ligonių j valstybių užmezgami nor-j

Liudvisės Balčiūnienės 10 1 . r ir nelietuviai. Ji įrengta su
metu mirties sukakti su liū- X ai^ams .. b^vo speciali, visais patogumais, reikalin-

i dėsiu prisimena jos vyras Pr«fama. 18 da,n^; gaiš vaišes rengiant,
lyvavusiems bostoniečiams.. Mik dukros Marija ’Ele. deklamavimo ir žaidimų.; Klubas turi ir barą, kuris 
J -............... >--------J Jai vadovavo M. L. Kaune- daro gerą

lienė m komisijos nariai K. k]ubas nėra šykštus labda

Kraučiūnr 
psi., kaina .........

Varpo baro patarnautoją ma^ santykiai, kūne buvoįDE, zMOGUl
per 27 metus -Juozą Januso- 
ni ištiko širdies smūgis ir ii

eilėraščiai.

Keliolika eilučių koncertą- na, Vįktorija bei sūnūs Leo- 
minėjimą čia užsiminiau, nag, gtaSyg jr Edvardas su 
norėdamas pasibarti su sa- šejmomis, o taip pat didelis 
vaisiais. Mat. buvau labai, ^ūi-vs velionės draugu.
nuviltas nepaprastai mažu 
detroitiškių dalyvavimu. Bū
davo, per dainų ar tautinių ■ 
šokių šventes toje pačioje! 
Chicagoje, dargi per pačius 
karščius, kur tik žingsnį 
žengdavai, ten ant detroi- 
tiškio užlipdavai. Jų būdav o 
šimtais. Su džiaugsmu per-j 
nai konstatavau taip pat, 
gausu savųjų dalyvavimą 
Nevv Yorko Lietuvių Dieno- §v 
je. Ten irgi. atrodė, visas 
Detroitas suvažiavęs. Nega
lima sakyti, kad dabar Chi
cagoje mūsiškių visai nebū
tu buvę. Apie pusšimtį atse
kiau pagal pavardes, vienus 
pats sutikęs, o apie kitų da
lyvavimą iš sutiktųjų sužino
jęs. Tačiau, jeigu ir kita tiek nuo 
dar mano nebuvo ”iššifruo- 
ta“, tai vistiek šimtinės per- 
mažai! Kame priežastys?

Tebūna jai lengva laisvos 
šalies žemė!

Ir kita liūdna sukaktis

Šiomis dienomis sueina 
treji metai, kai mirė Rozali
ja Navickienė, gyvenusi 
Fiat Rock, Mich.

pos

124
.. $1.00 
REIKIAGERI IR VALGYT.‘dr. A. 

Garmus. 40 psl., kaina $0.16
ŽMONĖS 

SAU
sostinėje Seoul 8,000 stu- —• 5010
dentu ir pora šimtu opozici- V . STRAIFSNLai1 1 (Kaip atsirado popiežiai, n>

umatizmas. Kražių «kerdvnė»

nutrūkę prieš daugelį metų. 
Tuo metu. kai Japonijos'

turi ir barą, kuris --au j. • «avajtę teko jam sostinėje Tokio buvo pasira- KAI į SENOVĖJE žM< 
ų apyvartą- todėi ,ftj iigoninįe Nese.| soma sutartis. Pietų Korėjos'
ėi-a svkstlis lahda- 1 - . • I ___ ___ <?n<5tinėip 8 000 P31-, Kama ..niai jis palaidojo savo moti

ną. taigi tas smūgis prisidė
jo ir prie jo širdies negala
vimo.

Veikutis ir V. Selenis. Pir-.iybės reikalams, 
mas vietas ir dovanas laimė
jo Birutė Zubrickaitė, Alma 
Naumaitė. Vytukas Zubric- 
kas, Julija Knaučiūnaitė.
Benedikta Kiaulėnaitė. Ro-1 nėr“ savininkas Viktoras Malonu, bus jus matyti 
bertas Leonavičius, Birutė Dambrauskas buvo išvykęs sugrįžus j pareigas.
Januškaitė, Arūnas Petro-; į Floridą saulėje pasikaitin- ............
nis. Šarūnas Dūda. Denis: ti. daugiau jėgų gauti, bet tE,lena pa' i rėja išbuvo iki 1945 m„ ka

Floridoje susigavo ligą

Smuklės ”Pleasant Cor- .Juozuk, sveik greičiau! 
vėl

jos veikėjų demonstravo
reikšdami protestą. i ir kt.). ;»7 psl., kaina .. $0.25

Čia primintina, kad 1904 materialistiškas ISTORL
m. Japonija Korėjoje išso- IOS SUPRATIMAS ort —*
dino savo kariuomenę, o nuo) <aina .................
1910 m- ir formaliai ja oku-; H.IUP.INf IŠKILMĖ 

i pavo. Tokioje padėtyje Ko-

30
$C.2C

1 veuo-
no komedija. 29 psl.. kai- 

kaina ............................ $0.25
Wesley.

Dovanas pagal iš anksto
Rozalija mirė 1962 m- lie-' išplatintus bilietus laimėjo' tas grįžti namo. Pagulėjus čios operacijos.

11 d. ir vra palaidota J- Sckott (laikrodi) R. Bu- Aleksandras
hagiar (radiją), V. Miką 
lauskas (laikrodį), R. Kai

Kryžiaus kapinėse Dėt-

besikaitinant ištiko 
žius, ir todėl buvo

paraly-Ą’Myta rta Japonija pralaimėjo ka- 'įKOliOUS
privers-aen n laukia, rodos, jau tre- Ta()a Kortja vė] ,apo • ••

nepriklausoma valstybė.
1950 m. iš šiaurės pradė

jo pulti komunistai. JAV at
ėjo Korėiai pagalbon. Da-

Buinickas 
guli veteranų ligoninėj Nevv 
Wington.

IR KŪDIKIAI, 
......... $0.25

RAINOS apie LAISVĘ. A. 
Giedraitis. 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

K A? 
K.
na

YRA SOČIAI IZACUa, 
Kautsky, 31 psl„ kai- 

$0-30
roite. Velionė su vyru Stasiu,
Navicku ir trimis vaikučiais venas (moter. laikrodi). E. šeimininkėms — A. Balčiu- n. r r • - 'bar Korėja padalyta į dvi — ---------------------
anksčiau buvo gyvenę pa- Kalvėnas (nešiojamą ra(b- njenek m. Brazauskienei, O. Artuias 1US. 1^°^,ne.J'dalis: šiaurinę—komunisti- paparčio ŽIEDAS ir kito* 
čiame Detroite ir buvo veik- A. Mikalauskas (duo- Žilinskienei. A. Kavaliaus- aP,e rnene?l n uvo-nę ir pietine — demokrati-1 pysakos, A. Antanov. 16 ro
lūs plačiai žinomi lietuviai. nos džiovintuvą). kienei, o taip pat M. Balčiu- °Peruola:'- į nę, kuria iki šio! tebesaugo- ka,na 10 c<ntų
Nuo 1931 m. pradėjo ūki- Kitas dovanas dar laimė- nui, K. Nausėdai, S. Kiškiui, Visi jie yra Auksinio u-, ja amerikiečiu kariuomenės Užsakymus au pinigais oraM-

•>
nsL

ninkauti Fiat Rock apvlin- jo A. Markevičius. A. Straz- g Trimeriui. D. Trimeriui. biliejaus klubo nariai 
kėse. už kokių 20-25 mylių das ir J. \ alaitis. j Tupikevičiui, K. Nava- kiu visiems pasveikti

Detroito vidurmiesčio. Kuopa turės pelno apie 
Bičiulystės su detroitiškiais $300. Padėka priklausi vi- 
Navickai niekada nenutrau- siems. kurie prisidėjo prie 
kė ir dažnai leisdavo savo gegužinės surengimo, o ypač

Lin-'daliniai su Jungtinių Tautų pia
ir vėl iškaba. Po Korėjos karo! 

saiciui. P. Jonuškai ir J. kas penktadienį dalyvauti santykiai tarp šių dviejų Ko- 
Balnioniūi. 'Ačiū visiems. klubo susirinkimuose. ! rėjos dalių pasiliko įtempti, j 

Kuopos valdybos vardu I _ .. ... , ir bet kada gali vėl kilti
A.Sukauskas Pranas Naunčikas įginkluotas susirftmimas.

t I 1

KELEIVĖS
636 Rrrwdw», 

n v

/



Puaiapb ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON
I Nr. 26, 1965 m. birželio 30

Iš pavergtos Lietuvos Posėdžiavo Amerikos LTarybaCHICAGOJE MIRĖ 

ONA KRIKŠČIŪNIENĖ

Birželio 21 d. šv. Kry«

Beatričės Kerbelienės nuotrauka

daržiaus ligoninėje mirė moky-Į Birželio 18 d. buvo Ame- seniau duotų $7,000, 
toja istorikė Ona Krikščiū- rikos Lietuvių Tarybos Vai- $5.000.

—A Urti—oo u į.; dybos posėdis. Jame pirm. Motini' siiu-ažiavimsKo reikalauja
iš laikraštininkų?

(E) Vilniuje gegužės pa
baigoje įvykusiame Žurna
listų sąjungos valdybos 
penktajame plenume plačiai į 
kalbėta apie žurnalistų už-1 
davinius. Partinis ideologas. 
"Tiesos*“ vyr. redaktorius 
G. Zimanas, nurodė, kad 
spaudoje trūksta "kovingų 
publicistinių straipsnių. Tai 
gana silpna periodikos vie
ta.“ Esą, parodomi įvairūs 
laimėjimai, bet pamirštami 
ateities uždaviniai. Zimanas 
prisiminė ir "tarybų val
džios priešus, užjūrin išdū- 
musius“. Jo žodžiais, nesą

Jaunuoliai "
į Sovietijos šiaurę

(E) ”Komj. Tiesoje“ S.
Karbovskis praneša, kad 
komjaunimo centro komite
te buvo susirinkęs lietuvis*
tejaunimas iš įvairių res- kalbėu ie žurnalist
publikos vietovių. Esą, jau- Kavinio Partini, id^u™. 
nuoliai nutarę susigimi
niuoti su rūsčia šiaure“. At

"Keleivio“ bankete šių metę balandžio 25 d. Iš kairės į dešinę: 
“Naujienų“ vyr. redaktorius dr. Pijus Grigaitis, “Keleivio“ re
daktorius Jackus Sonda, “Keleivio*4 buv. redaktorius, dabar nuo
latinis jo bendradarbis Stasys Michelsonas. banketo vyriausias 
šeimininkas Napoleonas Jonuška, latvių žurnalistas Osvald Ak. 
mentinš ir “Keleivio“ bendradarbis Kipras Bielinis.

mene, balandžio 29 d. 
žengusi į aštuntąją dešimtį.

Velionė istorijos ir peda
gogikos mokslus baigė Švei
carijoje. Friburgo universi
tete, grįžusi į Lietuvą moky
tojavo Šiaulių gimnazijoje, 
o nuo 1929 m. iki 1939 m. 
Kauno meno mokykloje, kur 
dėstė pedagoginius dalykus 
ir istoriją.

Pedagoginio darbo ji ne
nutraukė ir į Vokietiją pasi-

L. šimutis painformavo apie 
prezidiumo atliktus darbus 
ryšium su Lietuvos okupaci
jos 25 m. sukaktimi.

Drauge su latviai ir estais 
JAV atstovų rūmuose ir se- 

i nate buvo išrūpinta birželio 
14 d. "Pabaltijo diena“, ta 
proga kalbėjo visa eilė kon
gresmanų ir senatorių.

ALT pastangomis atstovų 
rūmų užsienio reikalų komi
tete apie Lietuvos pavergi-

šalinusi su savo vyru agr. į mą ir dabartinę jos padėtį

vykęs "Sevtransstroj“ atsto
vas atrinko tuo6, kuriems 
tenka važiuoti į šiaurę. Ten 
dabar ypatingai reikalingi 
mechanizatoriai. Karbovs
kis pripažįsta, kad vaikinų 
laukiąs nelengvas darbas.
Per miškus ir klampynes 
jiems teks nutiesti geležin-

' ap
teks gyventi vagonuose Die- “jj^ti^ pate?
ną ir naktį jiems reikėsią _ ekvi
kovoti su masalais. Kiti gy- M a4-k„vens Archangelske kur sta- blU momentu- Aišku, laik-
tvs prieplaukas tendkbu- raštininkai raPnti sUeisU 
sht "tarybinio patriotizmo“ idė-

oooooooooooooooo

cius, gyvenamuosius namus.
Paaiškėjo, kad šiais me

tais į Sovietijos šiaurę išvy
ko jau keturios lietuviško

jas, kovoti prieš vad. praei
ties atgyvenas.

Plenumo diskusijose bu-

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis

niųjų transportai bu'čo bir- . .. _ , , . .
želio 9 ir 16 dienomis. Da- vietinėms redake-

1 joms turėtų dažniau siųsti maj<^ 
medžiagą, kuria būtų de-(bar teigiama: tas jaunimas

diktatūra apla-

™ ' maskuojama ”butezinėI A. Jakobas yra , teisinio-
rūsčiu, tačiau turtingu kraš
tu — Komi respublika.“ Vė
liau nuvykę už 18 km nuo Į t 
Syktyvkaro statysią miško 
chemijos įmonę. Žinoma, ir 
toliau bus kalbama apie

praeitis“. LKP CK ideologi- kas. laik4 buvo Vi-
nio skyriaus vedėjas P. Mi-! daus reikalų ministerijos ju- 
šutis skundėsi, kad Lietuvos riskonsultu.
spauda jaunimo tarpe per'
menkai popaguojanti revo-

jaunimo “savanorišką“ pa- !iucincs.tradicijas. Esą ma. 
siryžimą skubėti į įstau, ža aummo dalyvauta toki. 
klimato kraštą.

Kaip iš New Yorko 
informuoja "Tiesą“

(E) Neseniai "Tiesoje“
(nr. 127) įdėtas Saliečio

Vertingiausios knygos

(E) Lietuvoje paskelbti
za jaunimo dalyvauja tokio , lddyktosT kasmetpobūdžio minėjimuose. ' 8 leiayK10s “a-met

j organizuojamo konkurso 
i duomenys. Skaitytojai turė- 
' jo pasisakyti apie 1964 m. 

A. Jakobo rašinys J geriausias ir gražiausiai is- 
(E) Atskirais tartfaidleistas knygas. Dabar pa- 

Tiesa“ ar

Buv. valdininko-tremtinio

. j gkėjbt3. kad nacraĮ atsįlįenį-platus laiškas iš Nevv Yorko Aiesa ar švyturys pa-F . irtu-n.rta zuinu gį-iui- v nenriklausomis mil aaugumą vertmgiausio-apie naujienas JAV-se. Au- ;?eiDia duv. nepnKiausomis ? © ** (h
J Lietuvos politikų, iš Sibiro mis iyb4 m* VaSos totorius, kaip ir reikia laukti, 

plačiai svarsto rasistinės po
litikos bruožus, piktinasi A- 
merikos politika Vietname 
ir primena "N. Y. Times“ 
paskelbtą laišką-protestą, 
kurį pasirašę 2,500 dvasi- nes Jakobas (1941 m.

tremties grąžintų, prisimini 
mus, specialius rašinius ar 
dienoi aščius. Birželio mėn.

grožinės leidyklos) išleisto
mis originaliomis prozos 
knygomis pripažinti lietuvių

ninku, bet nesimatę tų para 
šų tarpe "nė vieno lietuvio 
kunigėlio“. Esą, lietuviai 
kunigai net reikalauja, kad 
Pietų Vietnamo karas būtų 
plečiamas. Salietis nepamir
šo ir gegužės 15 d. įvykusio 
lietuvių žygio į Washingto- 
ną. Esą. jį buvo suorganiza
vę "mūsų klerikalai, menše-

daktaru Jurgiu Krikščiūnu 
ir šeima. Ji čia dirbo Det- 
moldo ir Pinnebergo lietu
vių gimnazijose. Atvykusi į 
Chicagą, ji ilgus metus mo
kė lituanistinėje mokykloje 
ir Pedagoginiame Lituanis
tikos Institute.

Dirbdama sunkų profe
sinį darbą ir rūpindamosi 
nemaža šeima, velionė rado 
laiko ir šakotai visuomeni
nei veiklai. Ji buvo veikli į- 
vairiose švietimo ir labdary
bės draugijose, pažymėtina 
jos veikla Lietuvos Vaiko ir 
Aukštųjų mokslų moterų

•liudijo kongr. W. T. Mur
phy ir įteikė ALT pirm. L. 
Šimučio pareiškimą. Pada
ryta žygių, kad senato už
sienio reikalų komitete 
sprendžiant JAV ir Sovietų 
Sąjungos konsularinės su
tarties klausimą, būtų atsi
žvelgta į Lietuvos reikalus 
ir nepažeistas jos suverenu
mas tarptautinėje padėtyje. 
Gautas pažadėjimas į ap
klausinėjimą tuo reikalu pa
kviesti ALT atstovą.

Kreiptasi į Amerikos Bal
so vvt. redaktorių Rovana 
su prašymu perdavinėti Lie- 

draugijose, įvairiomis pro-i tuvon per radiją visus svar- 
gomis skaitė paskaitas ir tt-Į besnius lietuvių gyvenimo

Sveikinimai
Mielą ilgametį "Keleivio 

Redaktorių ir didžiai gerbia- Ji dalyvavo toje veikloje 
mą visuomenininką Jackų ir atvažiavus į Chicagą. 
Sonda širdingai sveikinu Velionė buvo gilaus pro- 

Keleivio sukakties proga, to, visapusiškai išsilavinusi., 
linkėdama ir toliau ištver- taktinga moteris, su kuria 
mingai budėti išeivių spau- tiek jos vienminčiams, tiek 
dos sargyboje.

Ypatingai įvertinu
ir kitaip galvojantiems vi 

reta suonjet buvo malonu dirbti

Metinį suvažiavimą nu
tarta kviesti Chicagoje spa
lio mėnesį. Darbotvarkėje 
bus ir statuto pakeitimo 
klausimas, kaip tai siūlo kai 
kurie skyriai.

Posėdyje išklausytas Pa
baltijo Komiteto Švedijoje 
vadovybės — prof. B. Ner- 
man ir frof. Horn praneši
mas apie jo sudarytą planą 
ir visą ei?} užsimojimų kelti 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų išlaisvinimo reikala
vimus. Nutarta palaikyti su 
tuo komitetu glaudžius ry
šius ir drauge su VLIKu pa
remti jo veiklą finansiniai.

Apsvarstytas Clevelando 
ALT skyriaus atsišaukimo- 
rezoliucijos projektas "Į ge
ros valios amerikiečius“, kur 
keliamas Lietuvos išlaisvini
mo klausimas. Nutarta pri
imti dėmesin ir pranešti 
ALT Clevelando skyriui 
ALT valdybos sugestijas.

Apsvarstytas taip pat 
Nevv Yorko jaunimo inicia
tyvinės grupės "Lietuvių už 
Nepriklausomybę Laikinojo 
Vykdomojo Komiteto“ kvie
timas dalyvauti to komiteto 
pasitarime surengti New 
Yorke masinę protesto de
monstraciją prie Jungtinių 
Tautų ir kitur, reikalaujant 
Lietuvos išlaisvinimo.

Nutarta pavesti ALT $<ew 
Yorko skyriui dalyvauti šį 
klausimą svarstant i: sjūda-

į įvykius — susirinkimus, me
ninius parengimus ir tt. Gau
tas teigiamas atsakymas.

Amerikiečių spaudai, bib
liotekoms. universitetams, 
pavieniams politikams ir vi
suomenės veikėjams išsiun
tinėta 3,000 Congressionalį rant žygio planą.
Record. kurio visas numeris! Posėdyje dalyvavo inž. E.

Redaktoriaus atjautimą ir visuomeninį darbą ir priva- buvo paskirtas atstovų rū- Bartkus, T. Blinstrubas, dr, 
supratimą mūsų lietuviškos čiai bendrauti. muose ir senate pasakytoms! K. Drangelis, dr. P; Grigai-
knygos vargingo kelio. Su
pasigėrėjimu seku, kaip 
kiekviename "Keleivio“ nu-

Ji buvo gera savo pasi
rinkto dalyko—istorijos ži
novė ir perteikėja savo mo-

meryje skelbiamos Knygos kiniams, kurių yra keli tūks-
tiek suaugusiems, tiek jauni 
mui, nešykštint laikraščio 
puslapių.

tančiai išsiblaškę po visą 
mūsų žemelę. Jie. sužinoję 
apie savo gerosios mokyto-i

kalboms Lietuvos okupaci-! tis, inž. A. Rudis, dr. V. Si
jos reikalu- : maitis, L Šimutis, J. Tala-

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo las. dr. J. Valaitis ir M. Vai-
rvuiuivvLui paczviz ve*, imiJv* /T viaUJIM.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS PRIMENA PABALTIJO BYLĄ

pareigojimus, o taip pat pa
gal Jungtinių Tautų nuosta
tus ir visuotinai pripažintas

Ryšium su Sovietų Sąjun
gos agresijos prieš Pabalti
jo valstybes ir su Pabaltijo

Kiekvieną kaitą Redak- jos mirtį, giliai atsidūsės ir 
torius stengiasi priminti mū- tikrai linkės jai amžinos ra
sų visuomenei, kad Įsigytų mybės.
įvairiomis progomis knygų.

Gyvuokite!
Janina Narūne

"Tiesoje“ įdėtas Antano Ja- rašytoji, romanai: J. Avy-
kobo rašinys kiek skirtin-lz,aus kryžkelėje ,
— — t , i.. _ i J. Mikelinsko apysaka

"Vandens nešėja“, J. Dovy
daičio "Žydrieji ežerai“. 
Vertingiausiais poezijos lei
diniais pripažinti: Ed. Mie
želaičio "Lyriniai etiudai“, 
K. Kubilinsko poezijos rink
tinė "Lygumos dainuoja“ ir 
J. Marcinkevičiaus poema' 
"Donelaitis“.

Rusų ir sovietų tautų ra
šytojų kūrinių vertimų tar
pe vertingiausiais laikomi 
latvių rašytojo V. Lacio "Po 
darganos“, D. Granino 
"Skrendu į audrą“, J. Ger
mano "Brangus mano žmo
gau“. Iš užsienio rašytojų 
vertimų išskirti: J. Steinbe- 
cko "Mūsų nerimo žiema“, 
V. Hugo "Paryžiaus kated
ra“, J. Londono "Martin 
Eden“. Gražiausiais leidi
niais 1964 m. pripažinti: A. 
Vienuolio "Užkeiktieji vie
nuoliai*4 (dail. S. Valiuvie
nė), J. Janonio "Avė vita“ 
(dail. V. Žilius). E. Mieže
laičio "Lyriniai etiudai“ 
(dail. R. Gibavičius).

ištremtas ar, kaip tariama, 
"represuotas“, 1962 m. išė
jęs į pensiją) ir toliau gyve
nąs Altajaus krašte, vaikai 
dirbą Bamaule ir jis pats ne
siruošiąs grįžti į Lietuvą, ta. 
čiau joje lankęsis pasimatyti 
su giminėmis ir pažįstamais. 
Jis skaitytojams pristatytas, 
dirbęs įvairiose nepr. Ldetu-

$ ♦

vikai ir smetonininkau ir vos įstaigose, teismo orga-
tuo žygiu buvo pritarta Viet- 
namo karui ir padėkota

nuošė, nuolat bendravęs su 
Lietuvos ministrais pirmi-

JAV orezidentui ”už gink- ninkais, ministrais ir kitais 
luotą kelio užkirtimą komu- austais valdininkais. Jo į-
nizmui Azijoje ir Lotynų A- 
merikoje“ Nurodyta, kad 
"Amerikos lietuvių taryba“ 
balandžio 29 d. laišku prezi
dentui pasiuntusi sveikini
mą už karą Vietname. To
liau Salietis nepaprastai 
džiaugiasi antimilitaristų ju
dėjimu, giria JAV studenti
ją. kurioje atsiradusios 
"teacb-in“ priemonės.

"Tiesos“ bendradarbis 
New Yorke prisiminė ir vad. 
buržuazinius nacionalistus, 
kurie, girdi, "labai susirūpi
nę“ ruošiamomis iškilmėmis 
Lietuvoje. Esą, "jų spaudoje 
pastebimas didelis nervuo- 
tumas ir nesiliaujanti agita
cija, kad iią vasarą niekas į 
Lietuvą nevyktų ir nesidaly- 
tų to istorinio laimėjimo 
džiaugsmu“. Toliau pasako
jama, kad iš desperacijos 
buvusi sugalvota kelionė 
lėktuvu į Vak. Europą, bet 
dėl "pažangiosios“ spaudos 
balsų ekskursija likviduota.

spūdžiai apie šių dienų Lie
tuvą ir prisiminimai apie 
"buržuazinę Lietuvą“, žino
ma, siekia to paties tikslo: 
teigiamai nusviesti šių die
nų vaizdus ir kuo tamsiau
siomis spalvomis atpasakoti 
neprikl. Lietuvos įvykius.

Savo rašinyje (kitas klau
simas, ar Jakobas jį rašė sa
vo noru — E.) autorius sa
kosi norįs būti "visiškai at
viras ir objektyvus“. Rašy
damas "objektyviai“, Jako
bas, aišku, tik komunistams 
priimtinoje šviesoje atpasa
kojo Lietuvos seimų laiko
tarpį, negiamai nušvietė bu
vusios vidaus reikalų minis
terijos veiklą, palietė kyši
ninkavimo atvejus. įprasti
nės propagandos stiliumi 
pasakojo apie pavojų iš Va
kaių, apie sovietų gerą va
lią ir pan. Kas yra tokių ra- 

liu-

Istorikų suvažiavimas

(E) Estijoje, Saremos sa
loje, iš 14 amžiaus likusioje 
pilyje, birželio mėn. pra
džioje įvyko Pabaltijo isto
rikų susitikimas. Dalyvavo 
ir Lietuvos istorikai. Jiems 
buvo dėstoma, kaip tenka 
atžymėti sovietinės santvar
kos įvedimo Pabaltijo kraš
tuose 25-rių metų sukakti.

Šimų tikrasis autorius, 
dija paskutinioji pastraipa:

_ "Sudarius Liaudies vyriau- Lietuviai istorikai aplankė
nes7 ncle'i'džiania'pamatyti I s3,b«- R®«»igė ne tik Sme- Taliną, Tartu ir kitus mies- 

t gimtiną falį.______7 tonos diktatūra, bet ir bur- tus..

■/

■ valstybių laisvės kovų 25-riu apsisprendimo teises. Todėl
rr vyras dr. Jurgis! metų sukaktimi. Pavergtųjų
Knksciūnas mirė Vokietijoj Europos Tautų Seimas bir- 
7.-J. n_“’ too^’ šiandien be-j želio 17 d. išsiuntinėjo Jung- 
liūdi sūnus Gytis su seimą,' tiriu Tautų nariams, laisvo- 
dukterys Donata Karužienė; jo pasaulio vyriusvbėms ir 
ir Julija Janonienė su šei-Į spaudai tokio turinio pareiš- 
mom. seserys Sofija Grauži-! kįma -

"Keleiviui“, kuris visuo- n^en^ -'u vyrtL Emilija Pet-i
met ir visiems sako tiesą, su- raU5,kaitė, o Lietuvoje moti-[ 
kako 60 metų. Ta proga ma- na Petrauskienė, seserys m. birželio 15-17 d.d., sovie
naKo ov metų. ia proga ma- -------—*. tu kariuompnp i^ihmvp i
lonu ji pasveikinti ir palin- Nainienė, Manjaj^ ..
, . (Z i ori ri ono ir Toroco V/Tavoi- _kėti ilgiausių metų.

E. Butkus
Chicago, III.

Giedrienė ir Teresė Mažei-Į 
kienė ir brolis. Jiem visiem 
reiškiame gilią užuojautą.

J. V-ąas

U M M W»

Alžerijos piliečiai skaito laikraščiuose apie kariu įvyk
dytą perversmą.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
byla priklauso tarptautinių 
konferencijų ir Jungtinių 
Tautų darbotvarkei.

Betarpiška laisvojo pasau
lio politinė ir diplomatinė 
parama pavergtosioms Pa-

Prieš 25-rius metus, 1940 baltijo tautoms yra ypačiai 
skubi šiandien dėl nesiliau
jančio rusinimo bei sovieti-

Latviją ir Lietuvą. 
Tuo veiksmu Sovietų Sąjun
ga. vykdydama Molotovo- 
Ribbentropo slaptąjį susita
rimą pasidalinti Pabaltijo

nimo. Pabaltijo kraštams y- 
ra paneigtos net išviršinės 
apraiškos nepriklausomy
bės, o sovietų okupacinė val
džia skubina kolonizavimo

valstybes ir Lenkiją, sulaužė vyksmą.
Komunistinės priespaudossu trimis Pabaltijo kraštais 

savo pasirašytąsias taikos ir 
nepuolimo sutartis. Buvusio^ 
laisvos ir klestinčios Pabal
tijo valstybės buvo prievar
ta įjungtos j kolonijinę so
vietų imperiją.

Kaip ir vadinamuose sa- 
Į telkiniuose kraštuose, so
vietiniams prispaudėjams 
bei Maskvos statytiniam ne
pavyko palaužti pavergtųjų 
estų, latvių ir lietuvių pasi

priešinimo dvasios. Viešais 
sukilimais ir partizanine ko-

dešimtmečiai Rytų ir Vidu
rio Europoje išugdė naują 
pavergtųjų tautų solidarumo 
dvasią. Estai, latviai ir lie
tuviai savo kovoje šiandien 
nevieni. Jie turi Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos simpatijas, supra
timą ir moralinę paramą. 
Pavergtųjų Europos tautų 
valios ir siekimų vienybė y- 
ra galinga jėga kelyje į lais
vą Europą, apsijungusią sa
vo natūraliose ribose — Eu-va praėjusiame dešimtmety , . .....

ir pasyvia rezistencija šian-ir0P3- kuri neįsivaizduojama
dien Pabaltijo tautos savo' 
kovą už laisvę tebetęsia.

Pabaltijo valstybių byla. i 
lygiai kaip ir kitų sovietui 
pavergtųjų tautų bylos, tėra 

; dalis antrojo pasaulinio ka
ro neišspręstų klausimų, rei- 

; kalaujančių skubaus spren
dimo pagal per karą ir po 
karo Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų valstybių padarytus 
pažadus bei iškilmingus įsi-

be laisvos Estijos. Latvijos 
ir Lietuvos.

ELTA

«oooomooooom

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam
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įsikalbėjimas 
Maikio sn Totu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

KAI MIZARA MASKVOJE 
GAVO PYLOS

todėl ir jo visi „kūriniai“ yra 
tik skystas svetimų minčių 
pakartojimas. Kitaip ir bū
ti negalėjo, nes ką tik rašė, 
vis turėjo taikstytis Mask-Į 
vai. o kai tik pagal tenykš-} 
čią muziką nesuspėdavo 
šokti, tuoj susipainiodavo

Rojus Mizara buvo Mask* 
voje 1931 m. Ta proga ko
munistų žurnale „Prieka
las“ (nr. 5) buvo išspaus
dintas R. Mizaros straipsnis
^Proletarinis menas šiau- ; liežuvis ir grėsė pavojus
rėš Amerikoje“. Jame jis ' prarasti savo pono malonę, 
nusiskundė nebuvimu prole- i
tarinio meno JAV darbinin
kų tarpe, o taip pat ir komu- 

' nistų partijos silpnu veiki
mu, bet pasigyrė, kad lietu-

DAR PAKENTĖKITE, 
SAKO KARDINOLAS
Gimdymų kontrolės rei-

Šitie vyrai ne tik pabėgo iš JAV kariuomenės, bet pa
bėgę dar nužudė 7 žmones; šiomis dienomis jie gyveni, 
mą baigė kartuvėse. Vienas jų. prieš pakariamas, pa
sakė: ”Aš einu į dangų“.

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

vių darbininkų tarpe veikia kalu vis daugiau ir daugiau 
darbininkų chorai, vyksta j kalbama. Atskiros vaisty- 
vaidinimai, nors šiaip komu- į bės keičia įstatymus, kūne' 
nistinis judėjimas taip pat draudė patarti ar naudoti: 
silpnokas. Esą daug patai-i dirbtines priemones gimdy-1 -
kaujančių kitiems, toks pa- mams reguliuoti. Net fede- __________________«
taikūnas esąs ir L. Prūseika.! ralinė vyriausybė pasiūlė i- . ___________ “........ ..............

R. Mizaros atsilankymo’ «*««. kuri
Maskvon proga buvo su- ™Plnsls gimdymų kontrolės. DAR GALIMA GAUTI 
šauktas lietuvių komunistų klausimu. Buvęs prez, Ei-: turime labai ribota
susirinkimas, fr R. Mizara senho'vens.semau buvo pa-! D" tunme Iabai r,bota 
turėjo pasirodyti su savo

SKAITYK STASIO Ml
_ ___________ CHELSONO PARAS YT^

sisakęs prieš gimdymų kon-j kieki kun. M. Valadkos jdo- “Lietuviu Išeivija
trolę. o dabar pareiškė savo mios knygos — Amerikoje,“ DAUG PA-

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 
GIMĖ, 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.

pranešimu. Sovo pranešime 
jis beveik nieko naujo nepa
sakė, kas jo straipsny jau
buvo parašyta. Tik nusi- Kardinolas Cushing pasi- .
skundė, kad Chicagoje ko-, kalbėjime su radijo atstovu į 227 psl., kaina tik $1.20. 
munistu tvarkomoje valgyk-'patarė palaukti, kol tuo'Js^<^^leisi;^,xxxxx5
loję negrai neįsileidziami, klausimu pasisakys v įsuoti------------------------------------------------------
valgyti, kad L. Prūseika sa- nis bažnyčios suvažiavimas | t r uiiTnizl VM
vo veikimu klaidina darbi- Romoje. 1 KAS GI YRA TAS MURKLiSi
ninkus ir todėl nuo jo ir pa-į Kiek tas klausimas yra o-į
našių kitų atsisakyta. ; pus. galima spręsti iš to, kad' Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna-

Po jo pranešimo prasidė-' P° pasikalbėjimo su radijo' mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių PLAUK, MANO LAIVELI,
jo diskusijos. Čia R. Mizara koiespondentais kaidinolui ; —žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą Petro Segato eilerašciai,

nuomonę pakeitęs ir prita
riąs vyriausybės pasiūlymui. Ar Romos popiežius yra VEIKSLŲ. KAINA 

1 Kristaus vietininkas?“ STAIS VIRSAIS 
KIETAIS—«5.nn

MINK
$4.00.

jo
gavo pylos.

Segato eilerašciai,
111 psl., Kaina.......... $2.uo

ŠVENTADIENIS UŽ MIES*

Z. Angarietis Cushing skambino neviena -i- tv • - , • •
— Maik, pereitą kartą tu) vieną tūbelę kraujas yra tuoj jam prikišo, kad po L. moteris ir prašė atsakyti j kasdien lanko ir varna. Nasles Daugienes kieme ir jos ma-

iš manęs juokeisi, kai aš pa-Į pumpuojamas į kiaulės ke- Prūseikos išmetimo iš parti- joms degantį klausimą. '; žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,' ŠVENTADIENIS UZ MIES*
sakiau, kad geriau pasikal- penis, o pro antrą grįžta iš jos atsakingi komunistai; Viena klausė, ar yra mii- silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,' rtJ’ Mariaus Katiliškio 17

kepenų atgal į ligonę, šitą draugai buvo sudarę sutartį tina nuodėmė naudoti dirb-i kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors nove alna
daroą prižiūri geriausi Har- pneš L. Prūseiką nieko ne- tinęs priemones nėštumui iš- - • f_nka nripAn dantn ir aštriu naraeauti vvuiuviec n? iz j
vardo universiteto chirur- rašyti, ir aplamai, tikro ko- j vengti. »ir Jam tenka pnCŠU dantU " Sn*PU paia?autL
gai, nes tai yra labai komp- munistinio veikimo lietuvių Kardinolas, kitu atveju i Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
likuota operacija h pii mas tarpe nesą.. Esą, Mizara a-J pasisakęs priešingas tokiom * skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-

P“; tai. nes ir jis priemonėm, bet neturįs tei-j ?3kos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- i SIDABRINĖS KAMANOS,
Mj, Maiki. Algi tu ^X^ai^^i^
tei gazietose? Viena moteris i ir kitur, tačiau nepavyko, to- vę~ paimtį į savo rankas. , tenai atsakė diplomatiškai:;Tai 8era dovana Kalėdų proga jauniems gimiraiciams, piemijuoia^ rinkiny s,
buvo jau beveik numirus, a-j dėl Bostonui būtų didelis, n štai tam^ susirinkimu' „Tik Dievas tai težino • “* pažistamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 
k daktarai įleido kiaulės j prestižu jei^ čia tokia Ii-• ~ = mano brangloji^ ’ j

i^eįrP^X<5 na ! g r ! drožė K. Mizarai į akis, kad : Kitos, kurioms kardino--
Reiškia, kiaules kraujas pa-. — G kaip tu, Malki, ro-' -• - - 1 , x -x 1 . v- •, - . , -- i • r ’ - Jis neprisipažino pne visų las patarė turėti kantrybes ir į^2“! ne taip buvo ! nau ® I Sa'° Kiafa* E M‘zar0S Palaukti' atsakž’ kad »er

— Nu o kaip’ P ’; — Dar nelaikąs spręsti nfebuvę Snežtumo Pneš, laik3 J05 visos Jau lauks kū“t
— Tai moteriškei sugedo'tėve Nors Son? ko tas opozicijų, ypač prieš Prūsei- dikių.

jeknos, kurios valo kraują ir' taisos., bet pftys daktarai *al K^io^i'r pate T1 k‘? 'f™askdal °si. !
atlieka kitas pareigas, pa- atsargiai apie tai kalba. Ga- vL__1Į.į_ :.. ui: :r °POS111S del to. kad bev„ik,
vyzdžiui, gamina tulžį, per-Ji įsimesti kokių komplika-; ^ , R Mizaros J V1SUI ,mato.!?.®„zmo"eIs.daa': AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOSl PANEVĖ2YS>
dirba krakmolą į cukrų ir cijų. Po trijų serijų moteris- 8 . .. ’ . mom
taip toliiau. Be jeknų žmo-j kiekvieną kartą pasidarė į Po tų diskusijų buvo pri-
gus negali gyventi. Todėl ir stipresnė. Jau buvo pradėju-' imta rezoliucija, kurioje — 
ta moteris rimtai susirgo, ? sios veikti ir jos pačios ke-j sveikina JAV lietuvių ko
kai jos jeknos sugedo. Ji bu- penys. Bet staiga jai pasida- > munistu griežtą kovą su dar- 

atgabenta į Bostono rė blogiau, ir paskubom jos! bininkų klasės priešais —re 
' negalais Prūseikomis. But-

bėti apie kiaulę, negu apie 
politiką. Nu, o ką tu dabar 
pasakysi, kai kiaulė pradėjo 
ligonius gydyti.

— O kur toks stebuklas 
buvo?

Bostono miesto ošpita-

VlSUl
gėjant greičiau, negu jiems i 
pragyvenimui reikalingos 
gėrybės-

VYNUOGĖS IK KAKTU
SAI, Julijos svaoaites ei- 
įerašcių rinkinys, y o psl., 
kaina $2.00.

psl., kaina $2.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”

636 E. Broadwav ----- ;------ So Boston 27, Mas*

I
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ban įvaro 5-ji eilėraščių 
Knyga, 150 puslapių, gra
žiai pasu, kama... dZ.oO.

KATRYNA, Sally šalmi- 
nen, garsios sveaų rašyto
jos romanas, 291 psl., Kai
na $5.00.

didžiausia
Knyga apie tą miestą n- a- 
pyiinKę, 43U psl. Kaina 
^6.50.

LITERATOROS FONDO 
PRA NEŠIMAS f

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro,' RUDENS SAPNAI, Kotry-

vo
miesto ligoninę, ir tenai vie- kraujas buvo perkoštas per 
nam daktarui atėjo galvon kiaulės kepenis dar ketvirtą 
mintis pavartoti kokio gy- kartą. Kai žmonės skaitys šį 
vulio jeknas jos kraujui iš- mudviejų pasikalbėjimą, ji 
valyti. Buvo paskersta kiau- galės būti jau mirus, 
lė, išimtos jeknos ir pro jas. — q jį per viena? 
pradėta košti tos ligonės; —Jos asmenybė laikoma
kraujas. i paslaptyje, tėve. Laikraš-

— Kokiu spasabu ? ' čiuose pasakoma tik tiek,
— Aiškiau pasakius, tėve, < jj yra Bostono gyvento- 

ligonės kraujas buvo pum-1 ja, 34 metų amžiaus vaikų
puojamas per kiaulės jeknas motina Daugiau nieko. Mizara niekai neturė
ir paskui vėl grąžinamas li-Į _ £. t amerikanckos ga- • K’ Mlzaia nle*<ąs netuie 

Tui<ri np kiaulės! . vei an eiiKdiiviA ga Jo j^yo nuosavų jsitikmimų, 
gonei. l aigi iau,es' zjetos. Maiki, labai mėgsta J
kraujo jai įleido, bet jos pa-j žmonių vardus ir pa
čios kraujas buvo leidžia-; var(jes. ^ri kam ėia reikia 
mas jai atgal, tik per k^aule.s! tokįo sekreto?
kepenis perkoštas. Ir ji atsi-| —Turbūt, yra svarbi prie- 
gavo. Tai yra labai įdomus | žastj^ tėve 
eksperimentas, tėve. Šita o- — ^ie būtų gerai žinoti, 
peracija jai kartojama kas ( ^aiki. Juk ta ligonė gali bū- 
kelios dienos. Pirmas krau-

2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti į nos Origaitytes eilerasciai, 
premijuota Knyga, 6U psi.,

TAU, LIETUVA —480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus , Aillna $2.00.
Tikėti, kad taiką galima 

t užtikrinti atidavus vilkams 
kais ir kitais *. maža valstybę, yna nelai-

Tada R. Mizara nebuvo minga klaida, pasakė Chur-; spalvuotu paveikslu, knygos karna $6.0(1. Perkantieji TAU, 
įtrauktas į renegatų tarpą, • chill, kai 1938 m. Hitleris: LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šmos Litera 
kokiu jis faktinai buvo vi- prisijungė dalį Čekoslovaki- tūros Fondo leidinius

knygynuose ir pas knvgų platintojus bei Fondo Įgaliotinius.

są savo saldų gyvenimėlį, 
taikstydamasis čia Stalinui, 
čia jo priešams, jam ką tik 
mirus, garbinęs N. Chruš
čiovą ir dabar tebegarbinąs 
kitus sovietinius stabus.

jos-

jo perliejimas buvo padary
tas birželio 11 d., kai ligonė 
buvo jau arti mirties.

— Maiki, man nesinori 
tikėti, kad paskerstos kiau
lės kepenys galėtų atstoti 
gyvo žmogaus kepenis

ti mūsų tautietė.
— Ne. tėve, ji greičiausia 

bus žydų tautybės. O žydų 
tikėjimas draudžia kiaulę 
paliesti. Taigi jiems būtų la
bai nemalonu, jeigu laikraš
čiai paskelbtų, kad kiaulės 
kepenys valo izraelišką

— Tėve. nors kiaulė pa-i krauja. Turbūt dėl to ir sle- 
skersta ir jos kepenys nuo , piarna tos ligonės asmenybė, 
jos atskirtos, tačiau dakta-! — ęaij būti, Maiki, kad
rai laiko jas gyvas su oksi- j šydams toks biznis būtų 
geno pagalba stiklinėje dė
žėje. Jos yra sujungtos tam 
tikromis tūbelėmis su ligo
nės gyslomis rankoje. Per

— Nu. tai kodėl laikraš
čiai tyli? Juk ne žydai juos 
leidžia.

— Tėve, Bostono laikraš
čius leidžia žydų interesai.

— Dar vienas klausimas, 
Maiki. Pasakyk, kodėl žy
dus vadina izraelitais?

— Tai yra bendras visoms 
žydų gentims vardas, tėve. 
Žydų patriarchas Jokūbas 
turėjo 12 sūnų, iš kurių kilo 
12 Izraelio genčių, kurios 
buvo ir tebėra dar vadina
mos 12-kos sūnų vardais, 
bet izraelitų vardas yra 

visi jie
engia kiaulienos.

pardavimo kaina S">.30 už §4.00 
” ” §6.00 ” §4.00

” §6.00 ” $4.00

” §2.50

skaudus. Ale pasakyk, kodėl bendras visiems, ir
gazietos jiems pataikauja?-ven^la klau l L.

— Teve. nesakyk „gazie- ^k.®1’. ^alk’ denkiu,
tos“. Sakyk: laikraščiai. .kad paaiškinau . _ _

Garsioji aktorė Gino I/illobrigi- 
da išeina iš teismo Romoje, kur 
buvo pakviesta ryšium su jos 
filmu ”Lėlės“. Ji ten derėjusi 
tokius drabužius, kurie, viešo
sios doros dabotojų nuomone,
bur ę nepadorūs. Prieš pradedant 10019. 
filmą rodyti, abejonių sukelian. 
čios sienos filme buvo iškirptos.

St. Kairio Lietuva Budo
K Bielinio Dienojant
K. Bielinio Penktieji Metai
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” §2.50 ” §1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAI’. LIETUVA ir pasirinku

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

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x 11'. D įrčmi- 

1 r.imui po 80 centų be persiuntimo.
Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 

pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. 111.
J. Valaitis. 1507 So. 51th Avė., Ckero 50. III.
A.Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9. Mieh.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland 12. Ohio.
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3. Ont.. Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT-
STOVYBft "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA. 636 Broad- 
way. So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leid>klos reikalais kreipiamasi šiuo 

adresu: K. Bielinis, 29 West 5<th St„ lOth fl., New Vork, N. Y.,

ATSIMINIMAI APIE JUO- 
z-4 E1UDZ1Ų, patašė Pev- 

tonetf Etuuztuvtene, ad 
pst. Kaina........... $1.00

KASTAI — STRAIPSNIAI, 
A1 &1AUNIM Al, parašė J uo- 

zas Et u O z 1 ua, z-rb pusla
piai, Kama...........ą3.00.

.ULiK.tvr.Xi5, zv. uieuriaua graži 
apysaKa jaunimui, i3u psl., 
Kama............................ $1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, paraše Aloyzas Baro
nas, ii? psl., Kaina $1.60

NEPRIKLAUSOMA » IĘ. 
1UVA SlAlANl, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psi., Kama. . . . $5.00

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tuno 11 novelių. 106 psl., 
Kama ........................ $6.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MAI IK A, 215 psl., Kieti vir

šeliai, Kaina.............. $3.60
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

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

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mass. 

•36 E. Broadway,
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I MOTERŲ SKYRIUS

MARIUS KATILISK1S

Gėlės žmonos gimtadieniui
(Paimta iš Nidos Knygų Klubo neseniai išleisto 
literatūros metraščio "Pirmoji prodalgė“. Leidė
jo adresas: I, Ladbroke Gardens, London, W II, 
Gr. Britain).

(Tęsinys)

Steponas krustelėjo, neaiškaus šalčio nusmelktas, ir 
iki dugno nuspaustas dujų pedalas jo Buieką pastatė pies
tu ir išnešė ant juodo asfalto tako, vedančio i jo namo 
širdį — garažą. Jj sustabdė puse pėdos nuo juodojo Lin- 
colno ir visais staiga sukilusiais pajūčiais bandė atspėti, 
kų žmogus nešėsi rankose- Vienoj, tai beveik tikra, puokš
tę gėlių. Jis griebė nuo sėdynės savo rožes ir skubinosi 
per virtuvę, tuo keliu tikėdamasis užbėgti už akių. Užbėg
ti jis būtinai turėjo. Niekas kitas negalėjo ir neturėjo j 
teisės to padalyti, ką jis buvo taip šventai sumanęs. Kiek j 
jis žinojo, tai pirmos gėlės plaukė i jo namus ir niekas J 
negalėjo drįsti jo aplenkti.

Tačiau jis buvo aplenktas, žmona statė ant stalelio 
vazoje pamerktą milžinišką krūmą gladiolių, išsklidusių 
į šonus, it karklyną po audros, o žmogus, jas atnešęs, sė
dėjo fotelyje, sukėlęs koją ant kojos.

— Halio, Steve! —šūktelėjo jis traškiai, pasisukda
mas pečiais. *

Vingilis būtų ėjęs ir praėjęs ir tik paskui paklausęs, 
ko tas ponas nori ir ko jis čia sėdi. Bet jis niekad negalėjo 
pakęsti savo vardo, ištariamo tokia forma. Ką gali daryli 
jo bendradarbiai ir formenai darbovietėje, tai negali jo 
rezidencijoje kažin kas iš gatvės ir dar toks tamsus ir to
kiais smulkiai garbiniuotais plaukais, nelyginant negras. 
Jis suskersavo ir išdidžiai pareiškė:

— Mano vardas Steponas.
— O taip, Steponas, žinau. Ponia Grace bus man j 

minėjusi... — linksmai ir mandagiai linktelėjo svečias.
— Kas? Greis? Jeigu jūs turite galvoje mano žmoną, į 

tai ji yra Gražina. Įsidėmėkite, tamsta- •
— Taip, tai jūsų žmoną. Ir mes ją taip vadiname. Al

ne tiesa, Grace?
Vingilis jau rimtai pradėjo pykti. Nežinia, kas toks. 

kad ir gerai atrodantis ir,matyti, turtingas, apsimeta ne
matąs, jog sėdi puošniam salone ir taip pat turtingoje re
zidencijoje. Jis netgi traukti per dantis ima. Jis laukė, ką 
pasakys žmona, c ji nieko, tik šypsosi, tarsi jai vistiek. 
ką tas puošeiva gieda.

— Kas tas žmogus, Gražina?
— Mano menadžeris. Tommv Brou n.* »
— Kad menadžeris, tai tvarkoje.— Steponas smuk

telėjo, lyg užgautas į pakinklius, ir jo Įsigalintis Įniršis • 
nuvingiavo kita, ramesne srauja. — Bet tu minėjai, kad 
tavo menadžeris senukas.

JAV astronautai McDivitt ir White Paryžiuje kalbasi 
su lakūne Jacųueline Auriol. buv. prezidento dukterimi.

Ben. Rutkūnas

MANO R Y M A S T I S

Gera man, gera ant ežero kranto 
žaidžiančios vasaros juoko klausytis, 
bičių dūzgimo liepynuose švento,— 
mano budėjimo seserys bitės!— 
gera man vasaros juoko klausytis. 
Manojo sapno liūliuojantis guolis— 
samanų klotas, tyliųjų glūdučių: 
svaigti paskendus į pienes gražuoles, 
ilgesį karklo švilpynėmis pučiant,— 
pasaką burti kvapiųjų glūdučių.
Moja už lauko šypsodamos tolis— 
slėpinio mano nebraidžiotos brastos. 
Eičiau, nubrisčiau žaliaisiais atolais
amžiais negęstančio žiedo atrasti--------
Moja man kojų nedrumstosios brastos. 
Manojo rytmečio gubos auksinės, 
vai, pasakykit, kur žydi papartis: 
ai pradarysiu gyvybės šaltinį —
tenesilanko mirtis žemės vartuos--------
Vai. pasakykit — kur žydi papartis?! 
Plaukus sau varpų brandžiųjų pripynęs,

ktif algr^rirtsL;

gal parsivesiu šviesakę Aušrinę
ant purasmėlio ežero kranto--------
Pasižiūrėsiu, kur vasara skrenda--------
Ko gi man kilti iš liūlančio guolio, 
ko gi viliojantį tolį vaikytis?— 
Mano Aušrinė į ežerą puola— 
ūžkite liūdesį, seserys bitės!—
Ko dar sapnuojantį tolį vaikytis?

Kopūstai su pyragaičiais

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu: j ą
M. sveikauskas, Attorney at Law,
8 lielgrade Avė., Kosiindale,
Boston, Mass. 02 i 31.

! už tai man nesvarbu turėti

Atsakymas

Aš patarčiau Tamstai sū
naus paprašyti Tamstai per
leisti namus, kurie yra ofici
aliai registruoti jo vardu. 
Jeigu jis atsisakytų tai pa
daryti, galima teismo keliu 
įrodyti, kad namai yra 
Tamstos ir kad jie buvo per. 
leisti sūnui tik patogumo 
dėlei.

Tamsta visai teisingai sa
kai, kad turi rūpesčio dėl 
savo namų likimo. Tikiuosi, 
kad sūnus neatsisakys atlik
ti reikalingus formalumus.

. . o .. Jei Tamsta mirtum prieš
i ‘'auF-, a‘£kal‘yr‘1- .,S«‘kau- tai. kai namai bus perleisti 

- Rodei nepadėti vaikui? Da- m____ ; m__ . „Žmonai mirus prieš 3 me- Kodėl nepadėti 
tus, namai, kurie buvo abie- bar, kai jis ketina apsivesti, 
jų vardu, atiteko man vie- galvoju, kad ta jo būsima 
nam. Esu pensininkas, da- žmona, kitatautė, iš jo at-!

Tamstai, Tamstos kitiems 
vaikams gali nieko netekti 
iš Tamstos turimų namų. Ar 

! kiti vaikai ką gautų ar ne-
bar 6<i metų amžiaus. Turiu ims mano namus, kai jiedu; priklausytu nuo
penkis vaikus du sūnus ir apsives. Aš norėčiau kad po. Tams;os sūnaus nu0-žiūl 
tris nuktens. visi vedę. is- mano mirties visi vaikai pa-'
skyrus tą sūnų, kuris gyvena. sidalintų kas liks po lygiai, 
su manim. Dabar tas pasku-Į O gal ta kitatautė prikalbės 
tinysis sūnus sumanė apsi- savo vyrą. mano sūnų. pasi
vesti. Veda kitatautę. Man laikyti tuos namus, kurie yra
yra tikras rūpestis. Mat. mo- jo vieno vardu, ir kitiems 
tinai mirus, sūnus prašė per- nieko neduoti?
vesti namus jo vardu, nes.‘

jam bus geriau atsi- , Ką Tamsta man patartum 
ir mokės-<la,'-vtl • Musu miestelyje nė

ra lietuvio advokato, ir man

Į girdi.
skaityti išlaidas 
čius nuo uždarbio, nes aš 
kaip pensininkas neturiu 
pajamų, išskyrus nuomas,

labai sunku susikalbėti. Be

Be to, reikia nepamiršti, 
ka džmona įgyja kai kurių 
teisių (dovver rights) kiek
vienam jos vyro turimam 
nekilnojamam turtui, ir jis 

’ negali be jos parašo perleis- 
i ti namų, nors jie ir yra jo 
vieno vardu. Įstatymas šiuo 
atžvilgiu buvo neseniai nuo-

r

nius ir nešvariai. Ką užsa 
kyši — vis neskanu. Sako
ma. kad apetitas ateina val
gant, bet čia yra atbulai: a-' 
petitas prapuola, kai prade- 

i di valgyti.“
”Trud“ rašo apie kavinę- 

l restoraną "Volga“ Gorkio 
1 mieste:

to. nenoriu, kad būtų kokių dugniai pakeistas, bet šis 
šnektų. į pakeitimas neisigalios iki

P. P. į 1966 metų sausio mėnesio
Massachusetts I 1 dienos.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanok
i rvin j-k /Imti pi IC II VII u

didelė eilė. Laikas atidary
ti, bet durys tebėra užda
rytos. Klabiname. Niekas 
neatsako. Po 10 min. smar
kiau daužome.

! —Kas ten?—atsiliepia iš
vidaus. —Mūsų laikrodžiu

i dar nelaikąs atidaryti.
i

ociuiiauiemaK
>ei. LAISVOS LIETUVOS. Llėtč 
voę rafij an rrtyr
fc>viku ..knoacijes ir terore Li»-t- 
eoje. Kaina .......................... 26 Ca’

ZVTT.G-'VIS 1 PRAEITI. X. Žuko 
donw 477 nsl. kai
M .............. ........................ 15.00

DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus” 
gūnsn- K ir re Bikinio |4on.ū< atei 
minimai. 4€4 naL. kaina ...26.1*'

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimt- 
_ .. i nhnu antroji dalia. 592 puslapiai.
Pagaliau duris atidaro, j Kaina ...........................

bet drabužinė ir kasa uždą- ! LIETUVTU DAINOS AMERIKOJE, 
sunoko ir «or<^iagsvo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvieno- dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai ; ekalbantiems. įrišti 
126 pus!. kaina ........................ 15.00

į lytos. Po 10 min. drabuži- 
' ninkas ir kasininkė pasirodo 
1 su garuojančiomis lėkštė

mis ir sėdasi už stalo valgv- 
i ti. Valgo ir kiti tarnautojai.

Aišku, esate valgę kopus- tik kopūstų ir arbatos. Net 0 mes laukiame.— Jis ne taip jau jaunas. Maždaug tavo metų, —
žmona papūtė gražias lūpas ir sukėlė antakius. į tų sriubą su bulvėmis ar duonos nėra. ! —Tie, kam reikalinga,

_ get tyčiotis jam nėra ko. , duona, bet vargu esate ra- "Duonos atsineškite pa- palauks,—sako kavinės tar-
gavę su pyragaičiais, nes tie tys“. Įspėjami valgytojai. • nautojai,—o kurie

3OCTALIZM AS fR RELIGIJ A P- 
rašė E. Vandervelde. vertė Vard* 

K*ii<* .............. 25 Cntnas.

— Jis nesityčioja. Tommy puikus žmogus. Jis turi nenori.
, dalykai nesuderinami. Tik Minėto laikraščio korės- tegu išeina.

HARLROROVGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. re
ta.’ vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
pal., kaina ............................. 81.26

-----priverpti ir tuos dalykus su- nojo. kad tame miestelyje. niln: cnviPtįįno laikiniai lemaites rastai. Garsiosios me
išuninp __ _ .I- ______________ a _ Pllni OOVietlJOS laiKIasciai. in, rašytojos pirmojo karo mer

tau kai ką pasakyti.
— Man? Juk ne aš tarnauju jo kosmetikoje?.

sovietu rojuje“ žmonės yra pondentas patyrinėjęs suži-’ Tokjy ir panašių skundų

savo buvusia žmona, ir už dviejų savaičių planuojame su > štai ką rašo "Kazachstano pa 800 kilogramų duonos,
Grace, atsiprašau, su Gražina, kaip jūs vadinate.-. .Tiesa“ apie vieną didelę tai yra tik po 170 gramų

_ Ką?— suriko Steponas, pasitraukdamas atatups-:vate> kU: (mažiau kaip pusę svaro)
tas. Ivg pajutęs tinko luitą nusiverėiantį nuo lubų ant gal-1 Valgomosios patalpos k>^"a"> . Imk'ma kirpyklas. Ku pė-

1 įvedinamos, virtuvėje ne- dangi ten daug ko trūksta, jams trūksta įrankių. Archa-

Bet ne tik valgyklos yra 
tokios.

Amerikoje parašyti vaizde’iai s 
rašvtojos paveikslą. l?S pn-lanis 
kaina ......................................... 50 C*

TAVO KELTAS I SOC1ALIZMA 
Parašė Leonas BI amai. Trumpa 
sociaiizmo a!Jkin>n>nas. Kaina 26

vos. — Ką jis sako, Gražina? darbininkai dėvi ne- tai, aišku, iškepamos duo- bade (Turkmėnijoje

JUOZAS STALINAS, arba ka. 
Kaukazo įšponis buvo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Ca

tebešviečiantį kalnų plėšiko dantimis. Nors jis ir didelis, sriubą, duonos vietoje duo- kirpykloje tėra vienas džio-

NA.lUNO SCNOS. Andriao- V*:*> 
kį. romano antroji dalis, 42^ n io 
lapiai. Kaiaa ........................... Vt oo

I IETUVIŲ IŠEIVIJA AMFRIKOJr 
vaizdi Aio kraėtj Ikduvių istorija 
gausiai Hiust’-uota. pamsė St. >l»- 
rheisonas, virš 5(Xi puslaniu. Kai-

NEM1JNO BONOS. Andriaus Valua- 
ko romą ias iš 1935 mero Su va Iri 
jos ūkininku sukilimo pneš ?ro» 
tonos diktatūra. ?irrr.a dalis ‘•s<*
psL Kaina............................... *’

JETUVė BUDO, Stepono
labai vaizdžiai tr įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėtė** 
is miego, penausia dcvai.a kiek
viena propa, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapiu, 
didelio formato. Kama ... 15 M

na kietais viršais minkš.ata
viriais ........................................ «0O

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, aaw- 
jausiomis žiniomis papndyu to* 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 «'»•

rasAUUO LIETUVIŲ 2INTNAB 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
be žinių lietuvių ii aneių Kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 pal. Kaina .......................S6.5O

LIETUVOS SOCIALDEMOKRA t V 
partijos prooramins.? '-ai. 
RRS, Sk peL, kaina........  26 (.na

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam.-?, 144 pusla
pių. Kaina ............................... tt*

VLJKO GRUPIŲ KOMISIJOS ?Ea 
NERIMAS, arba kodei mufujae nO- 
ra vienyBėr., 80 pel., kame .. Ii.d6

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanan ii žemaičių Krik
što laikų, kieti apda-ai .... S3.ĄO

VISUOTINAS TVANaS. Ar «aM)r 
toks tvanas būti ir kn sa
ko mokslas ? Kaina ••«••• 26 Cnt.

da pyragaičių.“ jos žiežirba“ rašo apie uni- vintuvas.
Valgių sąrašas ilgiausias, vei siteto studentų valgyklą: Laikraštis "Trud“ rašo.

bet iš tikrųjų tegali gauti "Valgius gamina neska-' kad Gorkio miesto kirpykloj 
je Nr. 1 reikia atsinešti savo

----~;------------------ - - muilą. Motery? protestuoja,
bet joms ramiai atsakoma:

ii- tvirtas, ir tik per plaštaką jo juodos garbanos nesiekė 
•lubų, bet vistiek, koks bebūtų, jis pasiruošė pulti ir iš
mesti iš savo namų. Nesvarbu, kad ir menadžeris. Jis su- 
giežė dantį ir ėjo artyn, išvertęs akis:

— Išeik iš mano namų! O jei neišeisi, tai išmesiu ir;
POl‘juodaplaukU ir baludantis stovėjo kaip stovėjęs, didžiuliai langų stiklai. Kai puikusis garažas pagavo ”Cia jums ne Paryžius“, 
tik žmona jam tarė- smegti skradžiai žemių, kartu nustnesdamas ir Buieką ir Toks yra kasdieninis bui-;

— Nesinemok" Stepai Nebuvai tu jau taip blogas ■ Mercury, stovėjusius taip meiliai, taip patogiai šalia vie- tinis aptarnavimas sovieti-l
vaikinas Bet žinai kad aš norėjau turėti vaikų. O su ta- nas kito. Pagaliau jos pradėjo kristi. Jos krito pavieniui, niame "rojuje”, nors komu-! 
vim nieko neišėjo ’ Tommy yra mano busimojo kūdikio tos nuostabios rožės, kaip krauju permirkusios didelės ir nistai dieną naktį gieda, kad i 
Xs Už dSviS išteku už jo. Skyrybas ir turtoį sunkios snieguolės. Jos krito krito ir krito, vis nepasiek- pas juos žmogus laba, b, an- 
te '. ’’ j,,-;-, [damos vaškuoto parketo- O Tommy Brown uždėjo savo ginamas n jam viskas ski-
pasidalinimą mes sutvarkysim... ' ranka iam ant neties tardamas labai drauriSkai• -narna. Iš tikrųjų ten tik šiųSteponas Vingilis neišleido rožių puokštes įskonvul- ranką jam ant peties, ta. damas anai th augi skai. y,
siškai sugniaužto delno, bet nebesitikėjo ilgai išlaikyti. - You good boy, Steve. Don t worry... tajp «ugeba ap_,
kai įniko svyruoti jo rezidencijos sienos, aižėti skilinėti j (Galas) rūpinti. 1

RUSIJĄ, arba komunistų diktatft- 
ra faktu Šviesoje. Trumpa boiievte- 
mo istorija ir valdymo praktika 
Labai daujr informaciją, "96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nnv 
seniausių laikų iki Lietovoe M 
pnklauRt-nyoėn yalo 1795 metais 
Parašė Jonan Kary*, daarybė pa
veikslų, S96 pal., garaa popierius, 
kaina ......................................... 610JN

ALTORIŲ PEACLf. V. Puttoo-llj- 
ko lai čio romanas trijose daiyr* 
Visos trys dalys {ristos { nona 
Autorius, ostb buvęs Kunigas, ap 
ra.-o, kaip kumcas Vasaris i&siž* 
jėk) kumerystee dė! moterystėm 
■nyra, kieti viriai. 631 poalaois 
Kaina ••••••••••••••••*. 66.00

NAUJA VALGIŲ KNVGA, p;.ra#4 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
▼MHn) ir kitu tautų valgių receptu 

puslapiai.122 61.28

NEPRI KLA US«?MOS JJETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psi. gera 
popiera. Kaina ....................... 66.i*4

SIAURUOJU TAKELIU, K. K 
Kriaučiūno atsiminimai iš J letu- 

tr iš Amecikoa i ■etnviu ewe-
178 paL kaina .......... 82.t4

(SOCIALIZMO TEORIJA Trumpai n 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visoo- 

'» fr kodėl Ji dai

.........  tt Ck
iiKMOKRATUIlO S Oi. i A Ll i M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų alausiniaaa so- 
prasu. Kaina .......................... Aūr

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti fiuo cdresu 

KELEIVIS
<34 E. Broadurav 37. N

•v ..v •

i *
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Nr- 26. 1965 m. birželio 30 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

CLEVELAND, OHIO

Mirė J. Banelis
Birželio 6 d. savo namuo

se širdies smūgiui ištikus 
mirė Jonas A. Banelis, gyv. 
11404 Woodstock Avė., gi
męs Pasvaly 1888 m. gruo
džio 24 d.. Į JAV atvykęs 
1907 m.

Velionis priklausė SLA. 
Jis paliko liūdinčius sūnų 
John, (lukteri Gross ir bro
li Praną Pittstone, Pa., ku
riems reiškiame užuojauta.

PERDAUG ŪKININKU
Prieš 20 metų JAV buvo 

139.9 milionų žmonių, iš jų 
ūkininkų 6 milionai. Dabar 
yra 194 mil. gyventojų, o ū- 
kininkų tik 3 mil- 400 tūks-Į 
tančių, bet, atrodo, kad ir jų 
esama perdaug, nes jie su
geba pagaminti maisto tiek, j 
kad jo nėra kur dėti.

Mirusi aktorė Marilvn Monroe

Tikra teisybė
Apie komunistus ją rasit,

Keleivio išleistoje knygutė
"Tikra teisybė apie Sovieti

1 Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žirni
apie Sovietiją. apie jos pa

šlamentu palik. SIOO.OOO sa- dėti> kaj ,)Gjievlkai paįm, 
vo pančiai modnai. bet ši, ar-|vajdžl
gu ka gaus, nes tuos pinigus pa-: *
ims mokėsim ištaisa, kadansi 1 .vra darbl.lUU-M padėtis, apie
liko tiek dauj; nesumokėtu nw-’fconcentraeijos Stovyklas, są-
■ _ m I XI_  — ~ 1 . ’__ _ A * • A .kesčių. i žinės laisve ir t.t. ir t.t.

i

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” aaministrari-

Ypač šiuo metu ji naudin 
ga ir įdomi paskaityti Jo> 
<aina nk no centų

i ja prašo gerb. skaitytojus, 
PIKTINAS DĖL KŪTVĖLŲ! kurie keičia adresą, prane

PAGERBIMO iant naująjį adresą neuž-, 
rr»t>JG irAnglijos karalienė, žino

ma, vyriausybei pasiūlius, j PALENGVINKITE MŪSŲ 
Britų Imperijos Ordino na-i DARB \
riais paskyrė ir 4 ilgaplau-
kius dainininkus, angliškai • Kiek laiko ir pinigo sutau- 
pasivadinusius Beatles, ku- • pytume, jei mielieji prenu- 
riuos lietuviškai galėtume meratoriai nelauktu, kol
pavadinti kūtvėlomis.

Dėl to Anglijoje daug kas f , 
protestuoja. Pulk. Wagg, 74

Ką dovanoti?
Jeigu yru reikalas amen- 

Kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas. 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ f 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da- 
iies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS 1
IN MOSCOVV, B. Annonie-i KAIRĘ, premijuotas romą- 

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

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran- Į 
tų gyvenimo. 242 psl., kai-j

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSI AME (APE C O D - O S T E R V I L L E 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

v’ >
4 »

nės atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyqio, 222 psl., kaina 
$3.95.

į HISTORY OF THE LI 
I THUANIAN NATION, pa 

ašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

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

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

na $2.50 į
Jonas Aistis, POEZIJA

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir 
čokdvin •,rimiv'c'T

Alė Rūta. PRIESAIKA
Didžioii meilė. 11 d., roma-'

87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pašą, beržu ir kitu dekora
tyviniu medžiu parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, 

todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleiti savo atostogas 
viloje Audronė.

•Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
• Iš anksto kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale Street. 

Boston. Mass. 02121. telefonas 288.5999. o po birželio 15 d. tiesiai 
į vilą Audronė — Marija Jansonas. Osterville, Capt* Cod, Mass. 
02655, telefonas 428-8125.

I Duke <
i Končius, iliustruota. 211 
I psl.. kaina kietais viršeliais 
, $.4.00. minkštais $3.00.
i POPULAR LITHUANl- 

Kai rengiatės duoti kokią1 AN RECIPES- parašė Juzė

Gera dovana

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

VIENĄ NAUJĄ METINĮ “KEIEIVIO*4 SKAITYTOJĄ DI’ODA- 
Vytautas the Great Grand ‘'““'ono "T v ’n $3 25 ** * MA DOVANŲ K. BIELINIO KNVGA 'TERORO IR VERGIJOS 
ike of Lithuania. dr. J- B.jnaS'' pS” 31 * ' ’ * IMPERIJA SOVIETU RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI

- Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO 1

juos paragina mokėti, o pa-1 dovaną angliškai kalban-Į Daužvardienė- kaina $2.
paraginimo, prieš tiems, nepamirškite, kad ge-.

-- * -- prenumerata i pasibaiziant riausia dovana vmetu amžiaus, net grąžino , j
12 medalių, atsisakė iš dar- reikalingą sumą

SPARNIŲ SOSTAS, premi 
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
nei., kaina $2.50.

Vytautai Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanai
332 pst, kaina $3.50.

bo partijos ir pakeitė savo
testamentą, kuriuo jis parti- Laame labai dėkingi tiem. 
jai buvo numatęs palikti kurie tokiu raginimų ne lau-

j Štai čia kelios lietuvių rašy-į,la knyga-.^-^^^S^afeS, y^, Kava!iOna,. KAI-

tojų parašytos ir į anglų 1 
kalbą išverstos knygos, ku-' 
rios k bai tinka dovanoms:

$33,600.
“Apdovanodami kūtvė

las. mes išjuokiame tai, ką 
kiekvienas mūsų krašte re
mia“, sako pulk. Wagg. O 
vienas aukštas valdininkas 
pareiškė, kad jei Anglija tu
rėtų i 00 tokių kūtvėlų, tai 
nebūtų jokio rūpesčio dėl fi
nansinio atsiskaitymo su už
sieniu. Mat. važinėdamiesi 
užsieny, jie surenka daug 
pinigo ir ji atveža j Angliją.

kia, ir tikime, kad ateityje

i NU GIESME, premijuotas
___ _ . ! romanas, 201 psl.. kaina
ŽODYNAI j $2.50

Keleivic administracijoje I Juozas Kraiikauskas, TU -

KAINA $2.50.
O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO

RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IS 6IŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

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

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

vis mažiau bebus tokiu, ku-1 Selected Lithunian Short

riems reikės siųsti 
mus.

Keleivio adm-ia

galite gauti šiuo? kiekvie 
nam reikalingus žodynu®*

NAGO UGNIS, premijuotas 
t Omanas. 205 pusk, kaina 
$2.50.

Alovzas b«vona- VIENI 
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. ka.- ; 

Į na $ 1.50.
5O.UO i Juozag švaistas: 21CB- i

. . . Stories“ (21 autoriaus). 280
psl., kaina $5.00. Anglų-lietuviu kalbos žo-

| dvnas, A’. Baravyko, apie 
and the 30.000 žodžiu. 583-puslaoiai. Į

. . , k-ina
vės), 128 psl., kaina $3.95.

I Lietuvių-anglų kalbų žo- i RIAI PLAUKIA, romanai

”The Herdcman
— 1 I inriaan Tr/ia \ V IIIW

Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 

Jei galvojate apie dova- P*L, kaina $4.95.

na savo pažistamam ar “House Upon the Sand“ 
draugui, tai atsiminkite (Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kad geriausia dovana bus kaina $3.95,

GERIAUSIA DOVANA

“KELEIVIO“ SUKAK- i Stepono Kairio “Tau, Lie- 
TUVINIO BANKETO DA-i ‘ kaina $6.00.
LYVIU BENDRĄ NUO-; Stepono Kairio “Lietuva 
TRAUKĄ GALIMA GAU- ^ * 55 50
T, "KELEIVIO“ ADMINIS- i

TRACIJOJE UŽ $2.00. Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Jieškoiimni
Ieškomas Frank Aleshunas. , 

girdėjau, kad gyvena New Yor
ke. Nuoširdžiai prašau atsiliep
ti.

Anna M. Baltis.
415 Old Center Sl.,
Middleboro. Mass.

(29)

Vedybos

idtnuanian Quartet (A. dvnas redagavo Ksrsavi-Į knygnešio kun. M. Sida- Sąmonino-* 
nj-.ac PJI IC atilišL-ie A ' ro-vi či o n c mTonimn nei etnia nfln’ii

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija sryvurj* nuo 1886 metų ir 
ia>. atšventė savo DEIMANTINĮ JUBTL1KRT 
SL A didžiausia ir turfinsriaa«ia fratemalinė e»eanizarfja 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių it -»«oo iidžiausį ka 
oitala. * T“

naitė ir šlapoberskis. apie 
j 27.000 žodžių. 511 p»l., kai- 
j na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dyną*

ravičiaus gyvenimo, 233 psL. 
kaina $2.50.

Juozas Sva’stas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s * 
romanas lš Vinco Kudirkos

Viliaus Peteraičio, II į g’v*nim0’ 394 rUsl kaina
laida, daugiau Kaip 30.000: '

Alovzas Baronas: LIEP-i“The Ordeal of Assad Pa- žodžių, 586 psl., kaina $7.00. _ .. nrn, iz>Kiėc sha“ (1. Šeiniau,), 61 psl, ™ ,R BEDl'GN£S-

kaina $2.00.

“The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas. 131 
psl., kaina $3.00.

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, .edaga^c prof. J. 
Balčikonis ir kt.. vra apie 
45.000 žodžių, 990 psl. 
kaina ....................... $12.0f

mijuotas romanas, 279 psl., 
Kaina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462 j

“Lithuanian Folk Talės“, 
paruošė Stepas Zobarskas. 

Micheisono Lie- 240 ps,., kaina $4.50.Stasio
tuvių Išeivija Amerikoje, 
Kaina minkštas vršeliais $4. 
Kietais $5.00.

Visos šios knygos vi a gra
žiai irištos.

Vidutinio amžiaus pasiturinti 
moteris ieško išmintingo gyve
nimo draugo, pageidaujama 45- 
55 metą amžiaus. Karšyti Kelei
vio administracijai, perduoti — 
E. Z.

(27)
Noriu susipažinti su bet kur 

gyvenančiu 30-50 m. amž. lietu
viu ir sukurti lietuvišką šeimą. 
Atsakysiu j gautus su nuotrau
ka laiškus. pareikalavus nuo
trauką grąžinsiu.

Rašyti: Janinai. Keleivis, 636 
Broad wav. So. Boston. Mass. 
02127.

(26)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
šyva vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
Nevvark 4. New Jersev 
North Sta., P.O. Boa 9112

NERIZIKUOKITE PALIKTI SAVO GIMINES 
BE DOVANU.

nepatikrindami, ar yra įgaliota firma, kuri priima 
iš Jūsų dovanų užsakymus.
ĮSIDĖMĖKITE, kad tik

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003, 

Telefonas 228-9547
yra vienintelė firma JAV-bėse, kuri turi 
VNEŠPOSYLTORG įgaliojimą priimti dovanų užsa
kymus Jūsų giminėms.
Visa. ko tik norite.—AUTOMOBILIAI, DVIRAČIAI, 
RADIO PRIIMTUVAI, ŠALDYTUVAI, AUDINIAI, 
LAIKRODŽIAI ir daugelis kitų prekių pristatoma 
gavėjui į jo gyvenamąją vietą laike 20-40 dienų. 
DIDŽIULIS PASIRINKIMAS DELIKATESŲ IR 
MAISTO SIUNTINIŲ.

— KELIALAPIAI — 
į kurortus-sanatorijas su mineraliniais vandenimis 
Kaukaze, Kryme, Rygos pajūryje. Į Odesos gydomuo
sius purvo natūraliuosius pakraščius ir kitur. 
UŽEIKITE į MŪSŲ SALŲ. KURIOJE IŠSTATYTI 
DAIKTAI APŽIŪRĖJIMUI, IR PASIRINKITE 
DOVANĄ SAVO GIMINĖMS.

Reikalaukite iliustruotų katalogų

misi.. kaina $4.56.
Pranas Naujokaitis: U- 

PELIAI NEGRĮŽTA Į
KALNUS, 509 pu9i., kaina 
<5.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
Dr. Kazys Grinius, ATSI RANKOS, romanas apie

I f-Kr» jį a a a*> Jt s sTaJįj;

NAUJIENA

MINIMAI IR MINTYS, U
tomas. 336 psT . kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ii 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba’ 
gražiai išleista, daug pa 
veikslu, 374 psl., kaina $6

Knygoje pirma karta pla- 
čiai aprašvtas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovu 
paminklais. Okupantas ru
sas ši muziejų panaikino 
laisvės kovų paminklai din
go-

motinos meile, jos tikslą i? 
rtipesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl. 
raina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: M1G
LOTAS RYTAS, I66pusl 
k-aina $2H0
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

TAUTOS PRAEITIS

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo ’Tautog 

praeitis“ II tomo knygą I, 
198 psl-. kaina $5.00-

Joje J. Jakštas rašo apie

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 
Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos! 1863 m’ »ukilira* Lietuvoje,
nepriklausomybės paskelbi-Į ViIniikis apic ,ietuvio» VU" 
mo akto pasirašytojo Stepo-! n’aus krašte, J. Rugis apie 

no Kairio spalvotą portretą Sibiro lietuvių batalioną 
8x6 colių dydžio už 80 cnt. 1918-1919 m. ir kt.

rtr,nvw hKTEaEC APDRAUDOS. bet
stoja nariu Į SLA. ne« žino: 1) kad SLA aparauua gera, gu
resnės nėra. 2) SLA apdrauda nigi. r.es =aritarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSTVIENIJTMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temnlir-ę gl^ba. 3) SLA andrauda vra «augi. nes paremta di- 
d**Įiai«! rezervais
ST.A DTODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė andrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. ’ *“
SLA ligoje pašama tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
pnuna pats.
SLA galima gauti amrauda nuo gimimo dienos iki gilios se-

SLA kuopos yra o/•tumu koloniiose. jos teikia
žinias anip andraudas ir istoiimo saivgas.
Kas nori platesniu informacijų tegu ra<o i SLA Centrą:

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

PAŽINK LIETUVOS KNYGOS JAUNIMUI
AEITj MURKLYS, A. Giedriaus apy-

”Ii praeities tavo sūnūs te 130 psI kaipa {1 g0
stiprybę semia,“ -giedame
Lietuvos himne, o ar taip GINTARO TAKAIS, J. Na- 
darome? Ar pažįstame jos fūnės eilėraščiai, daug ilius- 
praeitį? tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

Geriausia knyga su Lie- F*ITNT ėauv'Ei.ial aiovm Ra- 
.... . .. rono •pv«aka!tė? vaikais. nM.

tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės; 
parašyta Lietuvos istorija.
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
sdministraciioie.
sooeeeeoeeeeeeeoeoeeoooeeei

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS. D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su idomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24
psl.. kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

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

pust. kaina ...................... $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla- 
1PQS5 pi ų — už 50 centų, už $2.50

broliai seserys, giminės ir I (sulankstomas) už j3.50 
draugai. Knygos kaina —'
$2.50. (sieninis).

)
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Nr- 26. 1965 m. birželio 30

Vietines žinios
Lietuvių Darbininkų Dr-jos gegužine bus 
liepos 25 d. Bernice Claire sodyboj N. Eastone

PIGIAI PARDUODU 
DĖL IŠVAŽIAVIMO

oderniškus miegamojo baldus, 
šaldytuvą, televiziją, staliukus. 

| kėdes, lempas ir kt.
Skambinti po 6 vai. vakaro 
tel. AN 8-1968.

vTsar O TOJ v 

DĖMESIUI 
Geriausia praleisti atostogas 

garsiame Cape Cod, Centerville, 
Mass., kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, gražio* 
je ir patogioje LIETUVIŠKOJE 
VIEšKALNtŲ "DUBYSOJE*. 

Prašome kreiptis šiuo adresu: 
21 Bowdoin Avė.,
Boston 21, Mass.

Telefonas: GE 6-5139.
Z. A. Vieškalniai

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
>25 E. Fourth SL,

Se.
Atlieka vistu pataisymo, reuma
to ir projektavimo darbus ii Įsu
ko ir viduje, gyvenamų namu tr 
biznio pastatų, pagal Jūsų reiJta- 
lavimų. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Latvio dovana lietuvių 

studentams

Latvis, buvęs Audinių 
tekstilės fabriko Kaune sa
vininkas Robert Hirss, da-

Svečiai ii San Francisco . važiuoja neskubėdami,
’ giau sustodami ten, kur jiem 

Praeitą savaitę mus ap- labiau patinka. Atvažiuoda- 
lankė svečiai iš tolimosios sakė, gerokai pasidairę 
Kalifornijos — Lilian ir Fenixe, patikę, kad ten sau- 
Paul Jonikai. Ji yra advoka-; sas oras, tada drėgmės tė
tė ir dirba socialinio drau- buvę tik 7 $7.
dimo įstaigoje, o jis elektros! Sankienė paskutiniuoju 
technikas. Nors jis ir toli gy- laiku buvo sunegalavusi, te- 
vena. bet kasmet aplanko g0 jr ligoninėje pagulėti. O 
Chicagoje gyvenančią Joni- atvykę duktė ir žentas, be 
ko motiną, seną Keleivio abejonės, jos nuotaiką pa
skaityto ją, ir Jonikienės tė-' kėlė, todėl ir ligą greičiau 
vus Emiliją ir Petrą Šankus įveiks.
So. Bostone, genis Keleivio; 
bičiulius, o taip pat ir Joni-j
kienės brolį Petrą, gyv. Har- j Baigė universitetą 
varde, Mass. j Juozas Vaičjurgis Noith-

Ta proga Jonikai visuo-' eastera universitete gavo 
met atsilanko ir Keleivio į-, mechanikos inžinieriaus ba- 
staigon, pratęsia savo ir mo-į kalauro laipsnį. Jo sūnus 
tinos prenumeratą ir nusi-Į taip pat studijuoja tame pa
perka knygų. i čiame universitete.

Jie abu yra era gimę,bet !geriau5iajs pažymįais Aud-! "la",e «’vtn‘",e-

H-
DR. GEDIMINUI J. BYLAI 

ir
SEIMAI,

jo tėvui minu, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Irena ir Česlovas Mickūnai

Dr. Genė Stapulionienė 
atostogauja

Dantų gydytoja Genė 
Stapulionienė išvyko atosto
gų į Cape Codą. Ji atosto
gaus iki liepos 17 dienos.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO l LĖTU V Ą

Telef- AN 8-3638

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

• Telefonas: AN 8-2805 }
\Dr. Jos. J. bonovan J

abu nuostabiai gerai 
lietuviškai.

Iš Kalifornijos Jonikai iš
važiavo gegužės 29 d. ir ža- Vokietijoje, Maizo univer. 
da ten sugrįžti liepos 8 d. Jie i sitete.

bar gyvenantis VVoonsocket.
R.I., stud. Pauliu Žigui at- Unkiri poeu, a_ Rimyd„

Bronius Baskys, jaunas ir siuntė laišką SU čekiu $100. 
daug žadėjęs mokslininkas, gy- ... i^i x .SaVal/^a 1 °”
vai teiškęsis Bostono knltiri-l Hirss giria lietuvius stu- . nę lankėsi poetas Antenas okupuotu*
niame gyvenime, miręs šių me- ‘ dentUc už gerai organizuo- Rimydis 1S New Yorko. Jis » kitu. Rusijos okupuotu, 
tų birželio 15 d. Bostone. Paliko tą Žygį į VVashingtoną gegu- Cia u'° kiek sustojęs vy

i

Dr. J. Pašakarnio j

ronė Barūnaitė, kun gavo ’V*" ~ * '' —-r e-®- damas atostogų
Fulbright stipendiją veide- i l,l*lesy zraon« dnkr’ lo d- kunuo «»h valstiją,
čių kalbos studijoms tęsti jJolę lr sunus Donatą lr JuhV-. džiuotis visi Pabaltijo žmo-!

jnės, todėl jis išlaidoms su\PXREN€IMę KALENDORIUS 
mokėt, siunčiąs tą kuklią su-.

į Maine

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes,

Tom Pažam Patalpose
PERSIUNTIMO (STAIGA

r- Studentų valdyba Bostone
Lietuvių Studentų S-gos 

' centro valdyba iki birželio 
1 d. buvo Clevelande. o da-l 
bar naujai išrinktoji yra 
Bostone. Ją sudaro šie stu
dentai:

mą.

Vinco Krėvės veikalų

inscenizavimas

Liepos 25 d. Bernice Clai- 
; re Farm sodyboje North 
l Easton Lietuvių Darbininkų 
į Dr-jos gegužinė.

Paulius Žigas (Harvardo A-kTjSąjungos Rugpiūčio 8 d. Minkų ra-

; (Harvardo univ.), Uogintas , , M PlL . J°S. a“ . ke Brocktone.
Kubilius (Noitheastera u.),l10 53 c’e Vmco Kre-■ '

390 West BU0ADWAV, So. Bastos 27, Mass, TeL AN 8 - 8764 Regina Petrikonytė (Am-i ves velka«l inscenizavimą. ;
reraunriame Jfise sudarytos siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS v . .. v Rimvvdas I iutJ ' -•

kitas Rusijos valdomas sritis. i Klmvy«as Liu^ Istrauka$ g j0 "Dangaus: Rugsėjo
Bhmčiama nauji įvairus daiktai ir nekoneervuorae i— ,r- taa- ęaveli^FB<^tono unfr ) ' žemės sūm}"* "Šarūno” ir! minėjimasi S©,
«s siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė į Kardito (B^rto- "Raganiaus” vaidins Vyteu-' fono į*etu? sa’
Je, kurios dydis yra 14"xl8Mx20" colių. Iš tolimesnių vietų siųs- į u uie * , • t^Sto s * i— t>---------r —-
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėdami aiškius siun- no 0

OlDtiAUSlA siu:
NAI

NTINIŲ 
UJOJOJ ANGLIJOJ

kraštus
Pristatymas greita* ir 

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 
Tel. 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

i
TOMETRISTAS ♦

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

447 BROADWAY »
South Boston, Mass 1

ĮPĖDINIS 
0PT(

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be.
12 d. Tautos

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

įtroo Prietaisai

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

«
Į R3p«atingai taisome laikrodžioa, • 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

... -j- . - r Įėję. Rengia L. Bendruome-to V aliuko vaidintojų trupe; 
iš New Haven, Conn. į ♦ e •

tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, lr siuntiniai Bsiunėiami
tieiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persianti- Dr. Vladas Kaupas, grįž-
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. damas ^Chicagą iš gydyto-; niJ0 savų parengimu
Medžiagas, odas, skarytes, mejpstmtus ir kt. galima pirkti SAVI- J1! suvažiavimo New V orke.
RAINA mūsų Įstaigoje lankėsi Bostone. Iš čia išvy-
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav„ kaip aa- ko į Cape Codą, kur Jansonų Ramovėnų gegužinė 
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- viloje "Audronė” praleis sa-!
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų vo atostogas. i . Bostono^ Ramovės sky-j Spalio 9-11 dienomis JA\
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsa ištaigoje visa kaina už norimas s birželio 27 d. surengė > (už. ir Architektų S-gos su-
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų Jansonai Cape Code į al^e gegužinę, Runoje, važiavimas, posėdžiai Tau- 
pr y pr m- ! be Bostono skyriaus, daly. tinės S-gos namuose, o ban-

Manja ir dr. Edmundas Vavo Brocktono, Norwoodo ketas spalio 9 d. Dorchester

Lankėsi dr. V. Kaupa*
Rengėjai prašo kitas or

ganizacijas tą dieną susilai- Spalio 3 d. Balfo banke- 
! tas So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje.

katalogų-
mSSmį mSU®- Sb dŽrtbu°rūpSSiir kitų ™twi’ ram™

kad Vilos -Audronės“! Dovanas už šaudymu lai-
£ *

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
9hmčiame mj INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami ka^tien nuo » iki 5 vai. vaa., ketvirtadieTuaia nue
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais ano 8 vaL ryto iki 12 vai. d 

•nrocj««

svečiams nieko netrūktų. ; mė jo: pirmąją Martyšius iš.
Vila vasarotojus priima Norvvoodo, antrąją Kovas iš Spalio 10 d. Laisvės ai- 

Norvvoodo ir trečiąją Ausie- po koncertas So. Bostono 
jus iš So. Bostono. Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

jau nuo birželio 15 d-

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas”PAGAL UŽSAKYMU

FORTUNE
BURNERIS

5 mėty garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKKUPK1TE DfiMK2>( 

( JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

modelis 
FT 2

Višnu Vs žymės rodo, kad ”pagal užsakymą“ 
paganinei tokiam svarbiam darbai alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02121

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai- ' 
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worces- 
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

I
TsL AV 2-4026

Dr. John Repshis ;
LIETUVIS GYDYTOJAS j

Valandos: 2—4 ir o—o , 
Sskmaoieniais ir šrentadimiaia »

pa*al sasitarint*
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Pa tva rūmas

Shell degimo galva 

Svaru* geras šildymas

Aliuminini* apdangalas

Darbingumas, taupumas

Ę The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaiates, ttpildome gydytojų re 
ceptus ir-torinM visus gaurus veistus.

Jei įeik vaistų — eikit ( Uetnviiką vaistiaų.

Sav. Emanuel L. Roaengard, B. Beg. Pharm.

S82 a W. Breadvay, tarp B Ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN MkM

Nno 9 vaL ryto IU 8 vaL vY ttokyrao šveatadieaiao Ir

Apsidrausk
; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
; Draudžiame nuo polio, viso-j 
} ldų kitokių ligų ir nuc nelai- } 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
(Visais insurance reikalais |
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice af thePeaee—Constable 

598 E. Broadtvay 
So. Boston 27, Mase.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.«
Lipdau popierius ir tais“*’1 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. < 
Dorchester, Man
Tet CO 5-5854

■VTTVW.»V

I

5

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirorses 
X R.* Y

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN 4-2712
.Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd„ Billerica, Mase. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY 
Sonth Boston, Mase. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.

K. J. ALEKNA
628 EABT BROADVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lsagams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams
Vfeotte geležiss daiktsi

• i i • ■ l




