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Rusai Demonstruoja, Kad 
Lietuva Yra S. Sąjungos Dalis
Kultūrinių Mainų Vaikų Meno Parodoje Rusai Įtraukė 

Baltijos Valstybes Kaip Savo Sritis; Amerikos Infor
macijos Agentūros Viršininkas Atsisakė Daly

vauti Parodos Atidaryme; Bet Paroda 
vauti Parodos Atidaryme.

Sovietų Rusija šį pirma- KUBA TEISIA 1179 
dieni atidarė Amerikos sos- KARO KALTININKUS
tinėje Washingtone vaikų ---------
meno parodą, kurioje yra iš- Pereitą ketvirtadienį Ku- 
statyti eksponatai iš Lietu- boję piasidėjo neviešas tei- 
vos, Latvijos ir Estijos. For- smas “Įsiveržėlių,” kurie 
malus parodos atidarymas pernai metais balandžio 17 
valdžios žmonėms buvo d. bandė ginklais nuversti 
penktadienį, kovo 30 d. 6 Kubos diktatūrą. Teisiami 
vai. vakaro. Sovietų amba-ill79 vyrai, kurie dalyvavo 
sada į atidarymą buvo pa- nepasisekusiame Įsiveržime 
kvietusi apie 700 svečių. ir pateko į nelaisvę.

Amerikos Informacijos Kadangi teismas yra ne- 
Agentūros viršininkas Ed- viešas, tai apie teismo eigą 
ward It. Murray atsisakė pa- žinoma tik tiek, kiek Kubos 
rodos atidaryme dalyvauti spauda praneša. Komunisti- 
todėl, kad joje Lietuva, Lat- nių kraštų žurnalistai i teis- 
vija ir Estija yra parodytos mo salę Įleidžiami, bet iš ki- 
kaip Sovietų Sąjungos da- tų kraštų žurnalistai neįlei- 
lys, o Amerika nepripažįsta džiami.
tų valstybių Įjungimo i So- Teisiamiesiems, pagal tei- 
vietų Sąjungą. Dar prieš tai smo
Valstybės depaitamentas at- bausmės, oei visKas pareis 
kreipė rusų dėmesį, kad Į- nuo Kubos vyriausybės. Ji 
traukimas Pabaltijo valsty- nuspręs bausmių dydi pagal 
bių į parodą yra neleistinas savo propagandos reikalą, 
dalykas- bet nišai nekreipė

PAKISTANO PREZIDENTAS PA VĖŽINA JAV PREZIDENTIENĘ
X f* •

Kai JAV prezidentienė Jacųuelme Kenne d y lankėsi Pakistane, ji turėjo progos bu
ti ir arklių parodoje. Kadangi ji yra dide iė arklių mėgėja. Pakistano prezidentas
jai padovanojo 3 premijas laimėjusi arkli. 
veža JAV prezidentienę j parodų.

čia matome, kaip prezidentas Ayub Khan

Atsinaujins Derybos Dėl 
Berlyno Tarp Maskvos ir JAV
Maža Nuolaida Iš Rusų Pusės Vėl Sukėlė Vilčių. Kad 

Pel Berlyno Galima Dar Derėtis; Rusai "Principe“ 
Sutinka Su Tarptautine Kontrole Kelių į Vakari

nį Berlyną.

ALŽERIJOJ SUDARYTA
LAIKINOJI VALDŽIA

Alžerijoj, pagal prancūzų 
ir arabų susitarimą, sudaly
ta iš 12 asmenų laikinoji to 
Krašto vyriausybė, kuri pra
ves krašte balsavimą dėl 
krašto likimo išsprendimo. 
Naują vyriausybę sudarė

Ženevoje neseniai Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Rusk tarėsi su Sovie
tų Sąjungos užsienių reikalų 
ministerių Gromyko dėl Ber
lyno klausimo sprendimo. 
Bet pasitarimai nieko neda
vė. Dabar rusai lyg ir pada
rė nuolaidą. Jie principe su
tinka su tarptautine kontrole

/en. de Gaulle paskirtas didžiojo vieškelio į vakarinį 
krašto gubernatorius. J ją į- Berlyną iš vakarinės Vokie

i na 9 arabai ir 3 prancūzai, 
š arabų 3 yra sukilėlių at- 
tovai. Nauja vyriausybė tu

rės 40,COD ar 50,000 karei- 
vių-policininkų tvarkai pa
laikyti.

i tai jokio dėmesio ir paliko VIETNAMO KARIAI
parodą tokią, kokia ji buvo. PRADĖJO PUOLIMĄ
Todėl E. R. Murray ir atsi- ---------
sakė parodos atidaryme da- Pietinio Vietnamo kariuo- 
lyvauti. menė, amerikiečiams karo

Sovietų vaikų meno paro- patarėjams padedant, pra
dą tęsis nuo šio pirmadienio dėjo platesnio masto puoli- 
iki balandžio 25 dienos, ir mą prieš komunistinius par- 
visą laiką Lietuva, Latvija ir tizanus Binhdinh provinci-

SIRDOS KARININKAI 
KRAS 10 SEIMININKAI

Į
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PRISIPAŽINO PRIE 
JAUNYSTES KLAIDOS

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
NAUJĄ A. T. NARĮ

Sirijoj karininkai nuvertė Kandidatas i senatorius 
nuožiūra <oesia didelės vyriausybę ir dabar patys prezidento brolis Edvvard 
Z bei M k,aite šeiau-,Kennedy pereitą šeštadienį

nmkauti. Jie jau patraukė , prisipažino, kad, būdamas 
beveik visus nuverstos vy- 18 metų amžiaus, padaręs 
riausybės narius už kyšių klaidą, dėl kurios ir dabar 

! ėmimą ir kitokius prasižen
i gimus.

Sirijos karininkai,

dar gailisi. Jis,

! tosios armijos organizacija 
bando savo veikimą perkelti 
i kalnuotą sritį, 100 mylių 
nuo Alžyro, ir iš ten tęsti ko
vą prieš de Gaulle vyriausy
bės kariuomenę. Slaptoji

narį į vietą dėl nesveikatos "armija“ turi ir kai kurių

Pereitą šeštadienį prezi
dentas Kennedy paskyrė
n u ii io 'lllL’CZUUllCIZiTZlaunoviauoivjv VVl^IHV

tijos, nors tą savo sutikimą 
apstato visokiomis sąlygo
mis. Bet visgi tai yra pirmo
ji, tegul ir netikra, rusų nuo
laida Berlyno klausime, o 
todėl derybos bus atnaujin-

Prancūzų teroristų ”slap- tos Washingtone ir bus aiš
kinamasi dėl tos tarptauti
nės kontrolės. Tokią kontro
lę prezidentas Kennedy siū
lė dar pernai metais, bet ru
sai tik dabar apie tai užsi
mena. Derybos bus vedamos

pasitraukusio Charles Evans 
būdamas Whittaker. Nauju teisėju pa-

Harvardo universitete, pa- 
bent prašęs vieną draugą išlaikyti 

tie, kurie dabar iškilo į vir- už jį vienos svetimos kalbos 
sų, yra prielankesni Egipto egzaminus. Draugas tai pa
či iktator iui Nasseriui, bet' darė, bet mokykla tą susekė, 
jungtis su Egiptu nemano, ir abudu pašalino 2 metams 
Jie mano patys valdyti. jis universiteto su teise po 

Sirijai penersmai yra ga-; dviejų metų vėl grįžti. Ed. 
na įprastas dalykas. Kol Si- Kennedy tada stojo į kariuo-

skirtas dar jaunas 44 metų
teisininkas Byron R. White, 
iki šiol buvęs generalinio 
prokuroro padėjėju VV a- 
shingtone.

Amerikos advokatų drau
gija prezidento paskyrimui! Amerika ir Lenkija susita
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arabų ar vietinių gyventojų 
pritarimo, todėl ji mano su 
vietinių gyventojų pagalba 
kovoti už "prancūzišką Ai
žei iją“.

AMERIKA PAGELBĖS 
LENKŲ GYDYTOJAMS*

tarp valstybės sekretoriaus 
ir sovietų ambasadoriaus, 
kol paaiškės, ar tas derybas 
velta praplėsti, ar ne.

SKERDYNĖS ALŽYRO 
MIESTO GATVĖSE

Estija bus rodomos kaip da- joj, kur komunistai esą ge- !iJa nebuvo susijungusi sir menę ir tarnavo joje du mė
lis Sovietų kolonialinės im- rai įsistiprinę. Kautynės kai- Egiptu, perversmai ten įvyk- įu j»o dviejų metų jis vėl 
jierijos. Paroda atidaryta nuotoje srityje vyksta jaui(*avo beveik kas metai. At- buvo priimtas į mokyklą, 
"kultūrinių mainų“ progra- kelinta diena. Amerikos he-!£avasi nepriklausomybę, Si- Taip pat ir jo draugas grižo 
moję, kuri komunistų impe- likopteriai padeda galinti nJa gri^o į senas vėžes.į j mokyklą.
Balistinės propagandos ne- kariaujantiems kariams ka-1 
numato, bet komunistai išsi- ro reikmenis ir kitką, 
gūdi ina ir "kultūrinius mai-
nūs“ naudoti savo imperia- 
listiniams tikslams.

TEISMAS GALĖS 
LYGINTI BALSUOTOJUS

Aukščiausias šalies teis
mas pasisakė, kad teismai 
gali kištis į balsavimų dis- 
triktų paskirstymą ir prižiū
rėti. kad visi balsuotojai bū
tų lygiai atstovaujami kon
grese ir valstijų legislatūro- 
se.

Toks teismo pasisakymas 
su laiku padės panaikinti da
bar esamą balsuotojų nely
gybę dėl rinkiminių apygar
dų neteisingo sukarpymo.

Daugelyje valstijų žemės 
ūkio sritys turi nepalygina
mai didesnę atstovybę legis- 
latūrose, negu miestai. Tai 
atsitiko todėl, kad miestai 
smarkiai išaugo, o paskirsty
mas rinkiminių apygardų 
pasiliko, kaip buvo seniau.

EGIPTO TEISMAS

širdingai pritaria ir skaito, 
kad naujas teisėjas turi vi
sas reikalingas kvalifikaci
jas savo darbui. Kritikos gir
disi iš kai kurių opozicijos 
kongresmonų. Naują teisėją 
senatas turi dar patvirtinti.

Kovo 25 d. prancūzų de
monstrantų minia Alžyro 
mieste traukė į Bab-el-Oued 
priemiestį, kurį prancūzų 
kareiviai laikė apsupę. De
monstrantai protestavo prieš 
riemiesčio apsupimą. Kai 

keliolikos tūkstančių minia 
prisiartino prie kareivių, šie 
pradėjo į minią šaudyti ir 
užmušė 70 žmonių, o virš 
200 buvo sužeisti.

T ai pirmas atsitikimas, 
kad prancūzų kareiviai šau
dė į beginklę prancūzų de
monstrantų minią ir ją išvai-

e dėl bendro mokslininkų 
darbo tyrinėjant kai kurias 
ligas. Amerika duos apie 2 
milionų dolerių bendram 
projektui. Lenkijos gydyto
jai su Amerikos pagalba tu
rės platų ligų tyrinėjimo 
centrą, kuriame dirbs ir len
kų ir amerikiečių mokslinin
kai. I^enkų mokslininkai at
vyks dirbti ir Amerikos la
boratorijose. Toks bendras 
mokslininkų darbas yra pir-

Ed. Kennedy sako. kad 
dėl savo jaunystės klaidos 

i jis padaręs nemalonumų sa- 
Šveicarijos gy ventojai ba- vo šeimai ir sau.

Ar tas prisipažinimas pa
kenks kandidatui i senatą,

SVLICAR1JA TURĖS 
ATOMINIŲ GINKLŲSritis, kur karas persime

tė, vra kalnuota, apaugusi
sunkiai pereinamomis girio-! landžio 1 d., sekmadienį, 
mis ir komunistai ten jautė-1 balsavo socialistų iškeltą {tą
si visai saugūs. Ten yra iu li-j siūlymą, kad Šveicarija už- 
goninės. kariški sandėliai ir draustų savo teritorijoj ato-
laikomi atsarginiai kariai.

AFRIKOS SVEČIAS

: *4 «

ARGENTINOS KARIAI 
NULIPDĖ VYRIAUSYBĘ

Argentinos karininkai nu
vertė prezidento Frondizi

yra visokių spėliojimų. Dau- vyriausybę ir patį prezidentą mas tarp Amerikos ir komu-
_________  2L  ___ 11 «i j'olT o ,'/■» i «• i £■■ rrn zv t

Keturi prancūzų diploma
tai teisiami Egipte už "šni
pinėjimą“ Prokuroras reika
lauja nuteisti juos iki gyvos 
galvos kalėti.

Sylvanus Olympio. tik prieš 
2 metus nepriklausomybę 
gavusios Togo valstybės 
(Afrikoje) prezidentas, lan
kėsi JAV. buvo priimtas 
Baltuosiuose Rūmuose ir 
Jungtinėse Tautose.

; minių ginklų gaminimą ir 
laikymą. Tas pasiūlymas gy
ventojų buvo atmestas. 537, 
387 balsais prieš 280,858 
balsus šveicarai pasisakė, 
kad jų kraštas savo neutra
lumą ir nepriklausomybę ga
li ginti ir atominiais gink
lais.

Šveicarija turi ir pramonę
ir užtenkamai mokslininku «.
atominiams ginklams pasi
gaminti.

PLIENO PRAMONĖJE 
SUTARTIS PASIRAŠYTA

Pereitą šeštadienį plieno į 

darbininkų unijos ir darbda-1 
viai pasirašė naują darbo 
sutartį dviem metams. Kol 
kas pranešama, jog sutartyje 
numatoma nedidelis uždar
bių (papildomų) pakėlimas 
pirmais metais. Vyriausybė 
patenkinta, kad sutartis pa
sirašyta 3 mėnesius prieš se
nosios sutarties galą ir kad 
gal bus išvengta plieno kai
nų pakėlimo.

gumas žmonių mano, kad areštavo ir išgabeno į vieną rastinio krašto 
smerkti kandidatą už ta jau- karo laivyno žinioje esančią mokslininkų, 
nystės klaida gali tik tas, salelę La Plata upėje. Nauju
kurs savo jaunose dienose prezidentu paskirtas Jose M. 
buvo visai be priekaišto.

BRAZILIJOS VADAS 
LANKOSI AMERIKOJE

ROBERT FROST

Garsus poetą*. kuriam SS-jo 
gimtadienio proga preziden
tas John Kennedy įkiltuo
siuose Rūmii"se įteikė kong
resini medali — aukščiau
sią pagarbos ženklą. Poetas 
nnuolat gyvena New Hamp
shire valstijoje.

Guido, buvęs senato pirmi 
i ninkas. Jis valdys karininkų 
j priežiūroje. Karininkai rei- 
j kalauja- kad neseniai įvykę
linkimai, kuriuose peronis- 
tai laimėjo daug balsų, būtų 
panaikinti ir kad peronistų 
veikimas būtų uždraustas.

Peronistams laimėti bal- 
jsus padėjo ir komunistai, ku
rie tikisi iš visokios maiša
ties pasinaudoti.

KIPRO SALOJE VĖL 
BOMBOS SPROGSTA

Nepriklausomoje Kipro 
respublikoje kilo nesusipra
timai tarp graikų ir turkų 
gyventojų. Buvo paleistos į 
darbą bombos, ir dabar vi
soje saloje didelis įtempi
mas. Anglų dabar ten nebė
ra, tai mušasi gyventojai sa
vo tai-pe — iš vienos pusės 
graikai iš kitos turkai.

MARIAN ANDERSON

Garsi negru dainininkė dai
nuoja Valstybės departa
mento auditorijoje. Tai tre
čias koncertas, surengtas 
prezidentui globojant. Prieš 
tai turėjo progos pasirodyti 
poetai Robert Ernst ir ('ari 
Sandhurg.

Brazilijos pre zidentaa 
Goulard šį antradienį ir tre- 

ičiadienį lankosi Washingto- 
ne, kur jis bus mūsų prezi
dento svečias. Brazilijos va
das aiškinsis su Amerikos 
vyriausybe bendrus abiem 
kraštam klausimus ir ypač 

i "Sąjungos už progresą“ arba 
ekonominės paramos klausi
mą.

Brazilijai jau yra j>ažadė- 
ta 276 milionai dolerių jos 
šiaurės rytų sausrų ištiktoms 
provincijoms remti.

VIESULAS FLORIDOJ

Smarkus viesulas Flori
doje skaudžiai palietė Mil- 
ton miestą jiereitą šeštadie- 

i nį. Nuo viesulo žuvo 15 žmo- 
I nių ir miestui padaryta pus
antro miliono dolerių nuo
stolių.
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Lietuvos vadavimo darbas
Daug nereikalingo ir kenksmingo triukšmo sukėlė L. 

Bendruomenės vadų bandymas paveržti vadovavimą poli
tinei lietuvių išeivijos veiklai iš Amerikos Lietuvių Tary
bos. Kokiais sumetimais L. Bendiuomenės vadai tą darė 
ir grasina ir toliau ‘‘kovoti” prieš Amerikos Lietuvių Ta
rybą. sunku suprasti. Jokio pasiaiškinimo LB vadai nepa- 
J«*rė ir jų pasimojimas atrodo tik nerimtos ambicijos pa- 
j;ttuotas. Jeigu jie turėtų kokius nors kitokius planus lie
tuvių išeivijos politinei veiklai vadovauti, jie turėtų pirma . 
juos paskelbti, kad visi lietuviai tą žinotų. Jei jie tokius 
planus turi ir jeigu tie planai pasirodytų tikrai labai su
manūs ir Lietuvai naudingi, gal ir pati Amerikos Lietuvių 
Taryba galėtų iš jų pasimokyti, ar bent galima būtų rimtai 
kalbėti apie naują vadovybę ir kitoki darbo pasiskirsty
mą. Bet kol kas jokio pasiaiškinimo iš LB vadų neteko 
rirdeti. Savo “pro memoria” rašinyje jie pasakoja pletke- 
lius: aiškina, kaip jie apsigavo ar buvo P. Vileišio suve
džioti, bet nepasako nė vieno argumento, kodėl jų vado- 1 
vavimas būtų geresnis ir kuo jis skirtųsi nuo ALT darbo. 
Nori per suktumą ir apgaulę prisiveržti prie politinio dar
bo, bet užmiršta pasakyti, ką jie darytų, jeigu jiems tas 
pasisektų! Keisti žmonės, dar keistesnis jų veikimo būdas.

Turbūt dabar visi sutiksime, kad Amerika deda vi
sas pastangas išvengti atominio karosu Sov. Rusija. Taip 
pat ir Sov. Rusija nesiveržia į toki karą. Vargu kas ir lie
tuvių tarpe dar deda viltis i būsimą atomini kar ą su ?das

KELEIVIS, SO. BOSTON

ABI’ PATENKINTI

Hiieno unija, kuriai vadovauja David McDonald (kai
rėj) be streiko susitarė ar jau visai baigia susitarti 
su darbdaviais dėl naujos darbo sutarties. Tuo paten
kintas ir dabartinis darbo sekretorius Arthur <k»ld- 
herg (dešinėj), kuris seniau buvo plieno unijos patarė
ju.

tis buvo vadinamas “senu 
liūtu.”

Senas B-nės veikėjas J. 
Šlepetys, kviečiamas į rezo
liucijos komisiją, atsisakė, 
motyvuodamas, kad gal rei
kės eiti i garbės teismą.

Rimtai už taikų visų ben
drą sugyvenimą trumpai 
kalbėjo New Jersey LB apy-

Bendruomeneje
Keleivio korespondentas

džia yra jie, o ne preziden
tas.

Argentinos Įvykiai vėl pa-
tranios pirmininkas Vladas L," ' "Uh ai"aso’ _'alP '• rodė, kaip kai kuriuose kruš
nius .«= Vvi.ta „i! Bendruomenes vadai Nevv k;1'iįkiai „al i;

durno ar dėl savo kišenių rū
pesčių kišasi i šalies tvarky-

Dilis. Jis kvietė negriauti 
Alto, o bendradarbiauti su 
uo, bet karingasis

Yorke skalbė žlugti, arba■A OU --1 • • • I •New aiškinosi savo nepasisekimą
Yorkas jo taikos kalba nesi- ^kiį,i koją Amerikos Lietu- 
idomavo. ?'"».Ta?bal .'’ątiems per

is Lietuvių Bendruomenės Į!?.1 \a,1<?a\lln.^ uv!?, - •___ • 1 litinei veiklai čia Amerikoje.buvo laukiama šviesos spin 
dūlių, solidarumo, bendra
darbiavimo, visų lietuvių su
būrimo į vieną mielą šeimą. 
Manėme, kad B-nė bus

ikoje
Pasirodo, bendruomeni- 

ninkai turi garbės teismą ir 
tą teismą tr aukia vieni ki

mu ir toki kišimąsi skaito 
lvg ir savo pareiga.

Argentinos armijoj tar
nauja 10,000 karininkų ak
tingoje tar nyboje ir yra 20,- 
G00 karininkų atsargoje, ku-

kolija. Toks karas gali iškilti, bet kas iš musu (Įrištu j0 Į Dinti audienciją tik vienai L. j damas pats įsitikinti, pas
-aukti ar dėti Į ji bet kokias viltis? , • , j v i i

Musų politinės veiklos tikslas čia Amerikoje yra pri- Pacios cen,ro ./ , pa
minti šalies vyriausybei ir visuomenei Pabaltijo kraštams teb nePav- 1

B-nei. O kai jam dėl Alto ir kambino i AVashingtoną ir 
jam buvę užtikrinta, kad ti
krai lietuviams numatvta au

rą Vileišį (100,000 dol. ver
tės lietuvi), suspendavę pa
reigose, lepšės leidę išbrauk
ti iš delegatų sąrašo, padarę

diencija pas prezidentą va
sario 16 d. 12 vai. Bet visi: 
mūsų buvo klaidingai su 
prasta: Manėme, kad jei

tus. Dr. P. Vileišis tiaukia ^auna piIną aigą. O ge
nerolų Argentina tun (lau
pau kaip Jungtinės Ameri-

, . , i Barzduką, Jasaitį ir kitus, omums lyg motule, kun ge- Sarginki; Jasaitis i. kt. jau
resnius savo vaikus pagiria, 
paglosto, o paklydėlius pa
bara, mokina ir visus vieno- 
ai prie savo gailestingos 

širdies priglaudžia.
Niekad nebuvo galima 

pamanyti, kad kada nors tu
rėsim tokią Centro Valdybą, V 
kuri purve sutryptų, sulau-

patraukė dr. Vileiši i tą pa- ^os Valstybės. Tokia gauja 
'i gar bės teismą. . . ' Ar tas tėvynės gynėjų galėtų ir visą

tėvynę suvalgyti, jei Argen
tina nebūtų turtingas kraš
tas. Bet ir turtingam kraštui 
toks uniformuotų niekeno 
nepuolamo krašto gvnėjų

5 V skaičius yra perdėtas/ Taikad iie esą melagiai •* , i\ - i • -’ - J - &- parazitų sluoksnis, kuris ša

padarytą skriaudą ir nuteikti visuomenę taip. kad net ir 
kalbos apie Pabaltijo valstybių užgrobimo pripažinimą ru
sams būtų vyriausybei ir visuomenei nepriimtinos.

Šalia to, jei kada šaltasis karas užleistų vietą san
tykių sunormalinimuL Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybės atstatymas turėtų būti sąlyga pastoviai taikai ūžti- kūnas parodęs jam solidani- 
krinfi. Kol Maskvos plėšikas savo grobio nepaleidžia, 
santykių normalizacija ir pastovesnis taikus sugyvenimas
‘urėtų būti Vakarų pasauliui nepriimtini dalykai. Dr. P. Az ileisis griusmingu

Reiktų sau ir žmonėms Lietuvoje aiškiai pasakyti, ^l8US me^'
kau Lietuvos įslaisvimmas įs rusų kolonializmo vargu . , . . „ - ~
”Teis is Užsienio, oei uires ouu pačios įieiūvių lauios Iško- Teįsmąi į teismą ir pačius 
’otas, kai tik sąlygos Sovietijoje pasikeis. Totalitarinėje didžiuosius melagius LB
diktatūroje bet koki organizuota politinė ar kultūrinė ko- centro valdybos pirmininką kaselė! "i fi'centro valdybos 
va prieš pavergėją yra sunkiai Įmanoma ir labai pavojin- Jasaitį ir čia sėdintį Barzdų ...................

įi atpirkimo ožiu, mauru ir (lietuviams, tai B-nei, o raš 
navarę. Tik vienas prel. Bal

mą. be Petro 
AVashingtoną.

nevažiavo i

teismas bus pulk. Braziule- 
vičiaus vadovaujamas, mes 
nežinome.

Dr. P. Vileišis kaltino LB 
tarybos ir- centro valdybos 
žmones

žvtų visus L. B-nes įstatus, tok,« vadovauja- ,. suintere-
- - - moję Bendrucmeneje jis ne-

benori iš viso būti. Panašų 
kaltinimą ir LB tarybos ir 
centro valdybos nariai meta 
ir daktarui Petrui Vileišiui.
Kurie jų dabar via geresni?
O gal jie visi yr a “geresni,” 
o todėl ir nesusikalba.

Kaip v agims pasitaiko su
sipykti, besidalijant grobį, 
taip atsitiko ir- L. Bendruo-

LB tarybos pirmininkas, meI}ės vadams po nepasise

užuot bendradarbiavusi, 
skelbtų kovą Altui, kiršintų 
patriotinio nusistatymo lie
tuvius vienus prieš kitus; 
melu. klasta griautų tai. kas 
anksčiau padorių lietuvių 
buvo didelėmis pastangomis 
sukurta.

Būdamas tame LB-nės pa

suotas jau vien savo algų ir 
privilegijų užtikrinimui. Ta 
karininkų kasta ir- yra tikra
sis krašto šeimininkas.

tiškai davė drauge su Altu sitarime žmogus jauteis 
ir pr ašė v ieną. delegaciją at- Lari esį kariškame bunkery 
siųsti. Su Altu besiderint ir
kilo audra. Pritrūkęs kantry
bės, atjausdamas dr. Petrą

pats stovėdamas ant garbės 
teismo slenksčio, vis dar 

v ileiši už išbraukimą jo iš šaukia, grasina: “kovosim, 
Į delegacijos sąrašo, atsi- kovosim!” O jei kas paklau- 
i sakęs nuo Alto pakvietimo stų: “Katu, mielas pirminin
! Kilti rlr.lt*<rutu ii ~‘ . - - - -' « i v t, «.» •. v« ll VQCa-z ----- 1,^ Lr A 1 -- ---nai 4 laimėję^, _ » z^» Lr ♦ _vemvuni
fi0. /' I>areiškęs, kad jis Alte, kuomet ir pats prisipa-

kusio sąmokslo. Besiaiški
nant kas kaltas, tie ponai 
betgi užmiršta, kad jų bar
nių priežastis yra visų jų ne-

Pagalba užsieniams
Amerika kasmet išleidžia 

po kelis bilionus doler ių už- 
sieno kraštams remti. Ame
rika duoda daug kariškos ir 
dar daugiau ūkiškos pagal
bos kitiems kraštams, kurie 
ūkio žvilgsniu yra atsilikę ir 
be svetimos pagalbos nega
lėtu kelti savo ūkio.

Pagalba užsieniams kai

~a, bet visvien tos kovos už lietuviu tautą niekas kitas ka! Negali L. B-nei vado- 
reves. Svarbu, kad pačioje tautoje būtu gyvas laisvės f ▼auti žmonės melagiai!” 
ilgesys ir troškimas laisvę iškovoti, kaip tik sąlygos kiek
'asikeis ir kova nebebus visiškai beviltė.

Žurnalistė S. Narkeliūnaitė sakosi Lietuvoje girdė- L. B-nės pasitraukia
jusi kritikos dėl Amerikos Lietuvių Tai ybos dar bo. Pri- 
leidžiant, kad ta žurnalistė tikrai tokią kritiką Lietuvoje 
riedėjo, galima betgi abejoti, ar tokia nuomonė nebuvo 
ai rusų politinės policijos pakišta per- jos pažįstamus ir 

buvusius mokyklos draugus. Rusų politinė policija būtų

Alto valdybos. O žinajt kad apie politiką nie- n«<la,bo ?’itį i^klupo. Bet
j i v t 7 e * • nueimnl/vt i LrnLr hinon ivko nenusimanai?

Tiesa, kovos lauke užmuš
tu ar sužeistų (ačiū Dievui)

už nuslėpimą tiesos, turės 
pasisakyti garbės teismas.

Paprašytas ar ch. A. Var- Į dar nėra. Kolkas liejamas 
Baigdamas kalbėti pareis- nas pasiaiškino, kad jis ne tik rašalas, ne kraujas. Bet 

kė. kad nuo šios dienos visai

silaikymas savo įstatų ii- ne
silaikymas sutaito darbo pa- Kan? aD'pdo bereikalingas 
sidalinimo. Br iovėsi i kaimy- ’uui&Ų mėtymas. Kai kuriuo- 

' se laikraščiuose iš to daro- 
užuct pasimokyti kuklumo ir- T125 didelis (lalykas ir yra 
padorumo, “melagiai” žada žurnalistų, kurie užsienio

S. Barzdukas su iškaitu
siu veidu atsistojęs praneša 
dr. P. Vileišiui, kad jis jau 
vra perduotas Garbės Teis
mui už neteisingus klaidin
tus mums pranešimus—ne-

New Yorko miesto galvos iau turime 2 dezertyru. Mū- 
AV agnerio rekomendacijos «u visų gerbiamas prel. Bal- 
dėka (kaip laikraščiai rašė), kūnas, pirmam gynybos mū- 
bet paties prezidento laišku šiui prasidėjus, spruko iš 
f pasirašytu jo atsistento) Alto, dr. Vileišis iš B-nės.

ir toliau kovoti ... ne pnes 
Lietuvos priešus, bet prieš 
Amerikos Lietuvių Tarybą! 
Nei sai matos, nei mieros...

Beje. ta proga sužinome, 
Vad dr. P. Vileišis yra “ver- 
as ’ 100,000 doler ių. Pr ieš 

tokį pinigų maišą visi tau-
buvo pakviestas. Laišką pa- Nuostoliai dideli abiem fTįec:a* nusiimkite kepuies!)
ėmęs pr el. Balkūnas j>erskai- kar iaujančioms pusėms.

kraštų rėmimą linksniuoja 
nepavargdami.

Palyginimui paminėsime, 
kad Prancūzija, kuri po ka
ro irgi gavo daug paramos 
iš Amerikos savo ūkiui atsta
tyti ir apsiginklavimui, da
bar jau kelinti metai daug 
kaštijasi ūkiškai atsiliku- 
siems kraštams remti. Jei

labai apsileidusi, jei ji nebūtų išnaudojusi pi ogos painfor- turėdamas B-nės audiencijai 
muoti žurnalistę taip, kaip jai naudinga, o apsileidusią raštiško sutikimo, sakvda- 
komunistų žvalgybos tikrai negalima vadinti. Todėl “kr i- vęs., kad sutikimą jau turis, 
tika” iš anapus, kol ji ateina tokiais netikrais keliais, ne- Susirinkusieji pritrenkti 
turėtų drumsti mūsų visuomeninių organizacijų. Jei kas klausėsi vadu kivirččų.
♦uri gerų planų ir sumanymų, būtų ger ai- kad su jais pasi
skelbtų. Bet tuščiai kovai, fanaberijų demonstracijai ir 
akių badymuisi išeivijos eilėse neturėtų būti vietos. Tiek 
turėtų suprasti L. Bendruomenės vadovai, kaip ir- mes vi
si eiliniai žmonės.

tė. Muilo burbulai greit su-
Diskusijose kai kurie da- sprogsta, tai badysimės žva- 

Lvviai karingai pasisakė kėmis.

Bet ar tas ponas vi a pagar-t 
bos ir ger o žodžio vertas, tai kiekvienam amerikiečiui už- 

i au kita istorija. i sienio kraštų rėmimas kaš-

prieš Altą. Dr. Pijus Grigai- L indas Norkus

Bendruomenes valai piaunas
New Yorke kovo 25 d. 

Lietuvių Atletų Klube įvyko 
L. B-nės darbuotojų susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
Lietuvių Bendruomenės žy
mūs šulai — St. Barzdukas, 
prel. Balkūnas ir dr. P. Vi
leišis. Dalyvių susirinko 40 
asmenų. Pokalbiui vadovavo 
LB New Yorko apylinkės ir 
apygardos komiteto pirmi
ninkas Šedikas.

Jis pranešė, kad šis susi
rinkimas, nei slaptas, nei 
viešas, įvyksta pageidaujant 
LB Tarybos piim. S. Barz- 
dukui, kad galima būtų dau
giau informuoti mūsų žmo
nes dėl nepavykusios audi
encijos pas JAV prezidentą 
vasario 16 d.

Pirmas ramiai kalbėjo S. 
Barzdukas. Jis, rankoj lai- 
1'”damas didelį raštą — Pro 
memoria, kuris, sako, jau 
'Ta plačiai paskleistas visoj

pavytosios audiencijos, kai

Toliau S. Barzdukas pa
reiškia: “Ai nesu politikas 
ir nieko politikoj nenusima
nau, dėlto ir klaidos pada
rytos ne iš blogos valios.”

S. Barzdukas sakė, kad su 
ALT’u kova dar nebaigta, o 
tik prasidėjo, ji bus tęsiama 
toliau ir žadėjo parašyti dar 
vieną “Pro memoria.” Bet 
konkrečiai, ko iš Alto nor i
ma, centro valdyba dar ne

POLEMIKA IR KRITIKA

įja.

12 dienų perversmas
Argentinoje nuvirto pre 

-ridento Frondizi vyriausy-į

tuoja per metus 8 doleriai, 
tai kiekvienas prancūzas 
tam reikalui išleidžia 18 do
lerių per metus.

k i- « io v i Tokia y,a ^n. de GaulleZ1 v!!to lst\sas 12 die- noiitika, kuris užsienio kraš-
nų. Pagaliau prezidentas bu-

Nl’SIPlALKIAI RAGIS — IR sov’as sako, dabar jrvventoiu vo našalinta^ e-enerolai lai- PIKTI MAS PRAEIS Laijnėfo ir prileido
giau; 1960 metais susikūrė 24.- prie 
144 seimu. Gyvenimas vietoje 
nestovi. Gausėja lietuviai, gau
sėja Lietuvoje.

1914 m. Viniuje lietuvių bu- .. „
vo 1 nuošimtis, šiandien 33 (tiek minti, kad tikroji šalies val- 
pat ir rusų). Lenkų Žycie War-

tu rėmimą skaito svarbia pa
žangesniųjų kraštų pareiga.

tino Altą, reikalavo jo re-į žino. Reikalavimai bus su-
formij, kvietė LB narius 
prie vienybės.

Antras susijaudinęs aud
ringai kalbėjo dr. Petras Vi
leišis. .Jis per pusantros va
landos smulkiai papasakojo 
LB tary bos ir J.B centro 
valdybos užkulisines pneš jį 
nukreiptas nešvarias intri
gas. Jis, veltui aukodamas 
-avo brangi) laika ir- asme
niškus pinigus, su prelatu 
Balkūnu sąžiningai ir atkak
liai dirbęs audiencijai pas 
prezidentą gauti. Jis norįs 
tęsti Vileišių tradiciją — 
dirbti Lietuvos labui. Deja, 
centro valdvba nepakanka
mai ji įvertinusi, neparėmu- 
si, duodavus netinkamas in
strukcijas, jam melavus. Jis 
čia perskaitė daug susiraši
nėjimo laiškų, iš kurių suži
nojome, kad centro valdyba

Amerikoj, aimanavo dėl ne- įpareigojo dr-. P. Vileišį išp

rašyti ir patiekti vėliau, kai 
matysis, kiek mums pavyks 
nustatyti lietuvišką visuo
menę prieš Altą. (Iš šalies 
pasigirdo šūkis “Altas turi 
dirbti po B-nės kepure!”) 
Barzdukui tas patiko, jis pa
kartoja.

Kalba prel. Balkūnas
Jis nurodinėjo padarytas 

klaidas, peikė ir gyrė abi 
puses. Stebėjosi d r. Vileišio 
energinga veikla. Jis jam 
pataręs nekelti viešai audi
encijos reikalą, kad nesu
trukdytų, bet Petras būda
mas karšto temperamento, 
neiškentė, pasigyrė, didžia 
vosi. Lenkai, Ukrainai ir ki
tų tautybių žmonės prašė 
audiencijos, bet negavo, o 
paprašius dr. Vileišiui, Bal
tieji Rūmai lietuviams paža
dėjo. Prel. Balkūnas. norė

Pašaipa teisėta priemonė da
lyką iki galo išvesti. R. M. ma
ne bara (K< < i vje 21 kovo) ne 
už ka sakiai'. r»el ka iis mano. aš 
sakiau. .Tuk nesišaipiau iš žino
mo ir visų lietuvių pasmerkia
mo fakto, kad okupantas Lietu
va rusina, o jaunimą į Kazak- 
<tana ve/.a, bet iš teigimų spau- 
io;e. būk tauta iau surusinta, o 
jaunimas išvežtas. R. M. cituo
jamas Miklovas čia sako, kad 
“Lietuvoje kankinamas žmogus 
nenulenkia galvas.” kad ten gy
vena “kov<> anti tauta.” Prof. 
Kairio žodžbtls. ‘‘mūsų tautos 
heroizmas šiuo momentu nuste- 
;intu miesčioniškus A7akarus.”

Ret mūsų ‘ miesčionija’’ už
merktų akiu. Jį ((kaip R. M.) 
nuola pasišaipa. očius iš nepagrį
stų teigimu, būk Lietuva jau su
rusinta. o jaunimas išvežtas (Jei 
okupantas darba iau baigė, kam 
bekovoti už neįtikusia Lietu
vą?). Rusinimu padėtis panaši 
vysk. Baranausko savo metu 
Vienybėje išspausdintame laiš
ke iš Peterburgo, kad rusai nori 
Dadarvti I ietuva ir tamsią ir 
juoda. Kovojanti tauta to tada 
neprileido. Kovojanti tauta prie 
to neprileis ir šiandien. Pavyz
džiui. ar ei surusino pas mus at
vykusi Miklova?

Paskutinė oficiali sovietu sta
tistika (jei ia galima tikėti) gy
ventojų Lietuvoje rado 2,713, 
000. kuriu 2,151,000 buvo lietu 
viai (79*z ). Pušų rado 231,000 
(9$ž ). veik tiek pat lenkų (230, 
000). Viso kitataučių 562,000.
Statistikos Biuro vedėjas Duba- viams įdomus.

szawy bendradarbis pasakoja 
1960 metais sutikęs miesto ta
rybos pirmininką Joną Vildžiū
ną. Elta skelbė, ll-ame kompar
tijos suvažiavime 596 delegatų 
tarpe buvo 460 lietuvių, 96 ru
sai.

Apie vežimą į Kazakstaną 
riais metais tepastebėjau vieną 
žinią (Tėv. žib. 15 d. kovo). Sa
kė: “Iš Vilniaus išsiųsta 70 jau
nuolių. Iki vasaros pradžios ke
lionės lapus gaus 600 Lietuvos 
jaunuolių.”

Inicialais pasislėpęs J. Jnš. 
galvoja, žurnalistės S. Narkeliū- 
naitės “raportas” savo kelionės 
iš New Yorko Vilniun esąs 
“kreivas.” Prancūzų patarlė sa
ko: “Gėda tam. kas gėdingai 
galvoja.” Abtorė į Vilnių vyko 
ne raportu mums pagaminti, liet 
pasimatyti su tėvais ir gimtine. 
Amerikon grįžus, jos tėvas mi
rė. Tai buvo paskutinis tėvo ir 
dukters pasimatvmas. Narkeliū
naitė yra žurnalizmo mokslus iš
ėjusi inteligentė, ilgametė JT a- 
kredituota korespondentė, kur 
gavo apsčiai progų susipažinti 
su pasaulinės spaudos kultūrin
gais žurnalistais ir jų darbo sti
lium. Kaip žurnalistė, ji bene 
manė, kad jos kelionės atpasako
jimas būtų kultūringiems lietu-

valdžios naują prezi
dentą Guido, senato pirmi
ninką. Bet generolai naujam 
prezidentui neužmiršta pri

J. Jnš. prikiša p-lei N. “teisy
bės nutylėjimą.“ pasireiškusį 
tuo. kad “Lietuvą aplankęs var
do vertas žurnalistas” nenutylė
tu gyvenimą kolchozuose, parti- 
z-mus, trėmimus ir rusinimą. 
Kitas kritikas (Naujienose 12 
kovo) iai prikiša pastanga būti 
‘‘vpatingai neutrali ir objekty
vi“ ir bara. kam neparašė “kaip 
pasilikusieji lietuviai su oku
pantu kovoja, ar yra rezistenci
ja. kur ir kaip ji reiškiasi?” Ka
žin, ar vyriška ir padoru, saugiai 
Amerikoj gyvenant, reikalauti 
Lietuvą tik 14 dienų lankiusios 
merginos daryti ten ta. kas oku
panto būtu paskaityta “šnipinė
jimu?” Juk veik kasmet rusų 
policija areštuoja vieną-kitą a- 
merikieti turistą už tolygų “šni
pinėjimą.”

Be to, kur buvo J. Jnš. iki- 
šiam? Mūsų spauda nuo 1940 
metų apsčiai ir dokumentaliai 
yra tuos klausimus visapusiai 
nušvietus, kad p-lei N. reiktų 
ypatingai juos kartoti. Ji tik 
santūriai, blaiviai, neutraliai ir 
objektyviai, prisilaikydama ge
ros žurnalistės tradicijų, parašė 
savo trumpos, 14 dienų kelionės 
įvykius. O “metafizikai” kaip J. 
Jnš. gali. kokias nori. pridėlioti 
savas “nosines” ir “galūnes,”(Nukelta į 7-tą pal Į

Plieno taika
Plieno darbininkų unija ir 

darbdaviai šiemet susitarė 
3 mėnesius iš anksto dėl dar
bo sutarties atnaujinimo.

Pereitą šeštadienį unija ir 
darbdaviai pasirašė naują 
sutartį, pagal kurią darbi
ninkai gauna visokiu uždar
bių priedų 21/// pirmais 
metais. Tokį uždarbių pakė
limą prezidentas J. F. Ken
nedy vadina “neinfliaciniu,” 
nors darbdavių atstovai ne
garantuoja, kad plieno kai
na nebus keliama.

Unijai derybose šiemet 
pirmon galvon rūpėjo ap
saugoti narių darbus, o ne 
pakelti jų uždarbius. Uždar
biai yra neblogi, bet vis dau
giau ir daugiau darbininkų 
plieno pramonėje netenka 
darbo dėl automacijos.

Unija sako, kad darbo už
tikrinimo požiūriu nauja su
tarties yra naudinga darbi
ninkams.

Retai didelės uni ios darbo 
sutartis randa tokio vienin
go pritarimo darbininkų, vy
riausybės ir darbdavių.

J. D.
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Sandaros kuopos banketas !
Sandaros 16 kuopa gegu

žės 6 d. Lietuviu Karo Ve-

Sunki korespondento 
pareiga

Nelengva būti lietuviško
teranų salėje (205 So. Quin- laikraščio korespondentu, 
samond Ave. Shreubuiy) Sutinku kartą pažįstamą, 
rengia banketą. Jo progra- Parašyk, sako jis, Keleiyiui, 
ma labai Įvairi: dainos, kai- kad parduodu namą. Sakau, 
bos, muzika ir t.t. kad užtai reikia mokėti, nes

............  . tai skelbimas. Tam žmogui
tas nepatiko, gavau barti.

Policijos seržantai laikė Kitas vėl sutikęs paprašė 
egzaminus policijos leite- išrašyti Keleivi savo draugui 
nantų ir kapitonų tarnybai ir sumokėjo pinigus. Aš iš- 
užimti. Išlaikiusiųjų tarpe y- rašiau, laikraštis siunčiamas 

nurodytu adresu, bet vėliaura ir 3 lietuviai: Danielius 
Lukas-Lukošiūnas, Bernar
das Staliulionis ir Vincas J. 
Kvaracejus.

Gavo pilietybę

Kovo 23 d. JAV pilietybę 
gavo: Janina Vizbaraitė, 
Benediktas Grigaliūnas. Al
dona Abrazinskienė, Griga- 
liūnaitė, Aldona šermukšny- 
tė ir Gema šermukšnvtė.

Susirgo J. Pupka

Sunkiai susirgo žinomas 
veikėjas Juozas Pupka. 
Miesto ligoninėj jam pada
lyta operacija. Linkiu Juo
zui greičiau pasveikti.

M irė šie lietuviai:
Juozas Valas, Juozas 

Kuzmickas. Ieva Pumerienė, 
Marijona Jakutonienė, Ado
mas Justas ir Jurgis Žilins
kas.

Pasveikino
Juozapinių proga Anta

nas Tomkus, Pijus Matulis, 
Vincas Mitrikas ir Julius 
Svikla pasveikino Juozą ša- 
laviejų ir jūsų bendradarbi. 
Ačiū jiems už tai.

Aplankėme Barius

Kovo 26 d. aš su V. Mitri- 
ku aplankėme“ turtingus ūki
ninkus, Keleivio skaitvtojus 
Barius, gyvenančius Roch- 
dale. Mass. Juos radome be
skabančius Keleivio šių me
tų kalendorių ie išspausdin
tą A. Gužučio vaizdeli apie 
ubagu banketą. Bariai yra 
žemaičiai, jie mums daug 
papasakojo apie žemaičių 
ubagus.

SLA kuopos centiniam iš
pardavimui Bariai paauko
jo maišą bvlvių ir burokų. 
Ačiū jiems už tai.

mane sutikęs tas pilietis iš
barė- kad jis negaunąs laik
raščio. Sakau, kad jo drau- Į 
gas ji gauna, o jis atšovė, 
kad laik)- :':’ reikėję jam iš-Į 
rašyti o ne draugui.

Ir visokiu kitokiu "nesu
sipratimų“ tenka turėti.

Kur gauti tiek pinigo?
Maironio parke esantis 

pastatas kadaise buvo staty
tas arklidei. JĮ norima pa
veikti tokiu, kuris tiktų šių

VLADAS SIRUTAVIČIUS

Nepaprastas žmogus, nepaprasta 
ir sukaktis

tinkamo pastato, kuriame 
būtu galėjęs koncentmotis 
kultūros gyvenimas. Net 
valstybės teatras skurdo ne
patogiose kino patalpose. 
Adv. K. Venelauskio ir V. 
Siruta\ ičiaus pastangomis 
buvo Įkurta 'Pastogės“ ben
drovė, kuri iki karo pradžios 
iau buvo beveik suspėjusi 
pastatyti namus, kuriuose 
buvo numatytos patalpos 
teatrai, kinui, skaityklai ir 
kitoms kultūrinėms Įstai
goms. Ir visa tai būtų buvę 
: tažangiosios v isuomenės 
rankose.

Kalbant apie V. S. ūkiš
kąją veiklą, reikia nepamirš
ti- kad jis veikliai dalyvavo 
Įvairiose žemės ūkio draugi
jose, Prekybos ir Pramonės 
Rūmuose. vadovaudamas 
kartono ir popieriaus, o taip
gi plytų ir statybinių me
džiagų sekcijoms: dažnai ir 
valdžios
ekspertu 
tuo ar kitu svarbiu ūkio 
klausimu.

J. VANAGAS, So.
dienų paskirčiai, _ tai tam ketvirtadieni, balan-
reikabnga būtų $50,000. O go Bostone gyve-
kame juos gauti?

, J. Krasinskas
nančiam inžinieriui Vladui 
Sirutavičiui sukanka 85 me
tai amžiaus, šitokios retai 
kam tenkančios sulaukti su
kakties proga apie sukaktu- 

Į vininką galimą būtų parašy-

VANCOUVER, B,C.

M irė J. Dudėnas
Kovo 10 d. iškilmingai pa- A., . i- - ,., . r , t „ i * ; ti knygas, nes tai tokia sako- aidctas Forest Lav.n kapi- x u- i - .. ta i- ,. ta asmenybe, kaip simtame-nese Jonas Dudėnas. . „ , J, - TZ_____ tis azuolas. Savaitraščio sku-velioms gimę -------

kaime, Degučių
rasų apskr., i Kanada atvyko . , .. ...-.r.čn , ♦ .1: nių faktų priminimu.1929 m.- daug metu dirbo ....................... , , ,1 t 1 Vladas Sirutavičius gimėmetalo kasyklose. Ir sunkiai , , ... - , -
i-,, ‘ i- - „ 18h m. balandžio o d. Kai-dnbdamas velionis surasda- ... . , . _ ., . n. nskių dvarely, Trvskiu vai.;vo laiko ir spaudai patalkį- . * .. , . v. .. ’. , ... , -• gimnazija baigė Šiauliuose,ninkauti, ir savo tautiečius- . , , •• • x. ... ... .. o technologijos institutą
žodžiu paraginti nesnausti. Petra|)i,v 19q5j m « bai*
Nesigailėdavo ji? ir cento vi- ret,.apll> bal^s•, t _ apsigyveno Vilniuje- nessuomenimams reikalams. . .. ,T, - t • - - tz taip buvo pasižadėjęs dalv-Ilsekis. Jonai, ramiai Ka- 1 , ’. r* -i ir-vaudamas jo su Povilu Vi

šinskiu Įsteigtame studentų 
rately, ir dirbo technikos fir
moje, kuri vykdė fabrikų

k

nados žemėje.

KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
Šiauriečiai išvažiuoja
Iš šiaurės atvažiavę sve

čiai, kaip paukščiai pavasa
riui atėjus, vėl grįžta Į savo 
nuolatinio gyvenimo vietas. 
Mus aplankė ir sudiev pasa
kė Naujokąičiai, kurie turi 
gražų namą Baltuosiuose 
kalnuose. Išvažiavo jau ir A. 
Mockienė, gyv. Dorchesteiy, 
Mass., dr. Mikalonis su žmo
na ir Norkūnienė iš So. Bos
tono, Mass.

Lietuvių diena
Kovo 21 d. vakare Bay- 

front Parke buvo koncertas, 
skirtas lietuviams. Buvo su
sirinkę keliolika tūkstančių 
žmonių. Orkestrui dirigavo 
Caesar Monaco.

Garbingoj vietoj buvo pa-

BELLEVIEVV, FLA.

Malonios Juozapinė*
Tai buvo pas Juozapą ir 

Kazimiera Rimkus kovo 18 
d. Suvažiavo didelis būrys 
svečių iš Tampos, Eustin, 
Leesburg, Deland, Dayton, 
SpaiT, Fort McCoy, Ccala ir 
kt. Visi ištisą dieną maloniai 
praleido besišnekučiuodami, 
dainuodami ir vaišindamiea.

Rimkai čia prie gražaus 
Smith Lake turi didelį že
mės plotą, o Michigano vals
tijoj, kur jie nuolat gyvena, 
gražų ūki. Ten jie netrukus 
žada grįžti, nes tuoj reikės 
eiti Į laukus.

Ten buvęs 

PATERSON, N J.

Boston, Mass. 

monės steigimu. Jis buvo ir
Bet V. S. minėtinas ne 

tik kaip revoliucionierius ū- 
pavvzdingas ūkininkas. Pa- kio srityje. Jis turi didelių, 
veldėjęs kiek žemės ir ją pa- nepamirštamų nuopelnų ir 
didinęs supirkdamas iš rasų Lietuvos darbininkų judėji- 
kolonistų caro laikais gau- mui. jos socialistiniam sąjū- 
tus sklypus, jis sudarė 200 i džiui.
ha ūki- kuris savo našumu V. S., dar būdamas stu- 
buvo vienas pavyzdingiau- dentas, ne tik slaptai savo 
šių. Rusai, užėmę Lietuvą, kambaiy spausdino Jono Ja- 
jo ūkio galvijų, trobesių ir blonskio lietuvių kalbos gra-

sodinti Lietuvių Klubo pirm 
buvo kviečiamas : A. Kadsel, Moterų Klubo 
padėti apsispręsti pinu. J. Nevis ir Sandaros

pirm. F. Rogers. Miesto ma
joro padėjėja Balaban pa
sakė gražią kalbą, raginda
ma lietuvius vieningai ir at
kakliai kovoti dėl Lietuvos 
laisvės, o lemiamu momentu 
ir Amerika ateis pagalbon. 
Klubo pirm. Kadsel ji įteikė 
miesto raktą, kaip laisvės 
kovos simbolį — kad Lietu
va taptų laisva, nepriklauso
ma ir demokratiška.

Be orkestro, kelias lietu
viškas daineles ir iš operos

IXCIIieiI i kt. nuotraukas rodė Maskvo- matiką, bet jau buvo aiškiai Mignon padainavo Anita
alsč ' /a^ t- se’ a*šku, reikia pasiten-jje surengtoje parodoje, ži- apsisprendęs socialistas, o Navickaitė.
- ‘ ’’ 1 i kinti tik jo veiklos svarbos- noma, gįrdamięsL kad tai 1898 m. iis ir formališkai i- 

komunistu darbo
įsai-

J. Urbonas

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

GRAŽI REKLAMA

Gražuolė Eva Sloan iš Ma- 
disonville. Tenn., prie pasi
linksminimo kelio modelio, 
kuris netrukus hus Įrengtas 
Palisades pasilinksminimo 
Parke New Yorke.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuota? romanas, 279 psl., 
caina $3,00.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na S 1,50.

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

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motino? meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vvtautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Pranas Nauiokaitis: U- 
PELIAI NEGRIŽ T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Tas knyga? galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadwav,‘ So. Boston 
27, Mass.

statybas ir Kairius techniš
kus Įrengimus (kanalizaciją, 
centrini šildymą ir t.t.).

V. S., dar jaunas būda
mas, isitikino. kad krašto! 
gerovės nepakelsi, jeigu jo 
nesupramoninsi kiek pagal 
turimas žaliavas yra galima, 
todėl jis pasirvžo kurti pra
monę. Jau 1911 m. jis Įrengė 
Kairiškiuose kartono fabri
ką, o 1913 m. sukūrė kitą 
bendrove prešpanui gamin
ti. Statyba jau buvo Įpusė
jus, mašinos nupirktos, bet 
karas viską sustabdė.

Tos srities darbą tęsti jau 
teko nepriklausomoj Lietu
voj. Dabar jis vėl sutvarkė 
Kairiškių, o vėliau ir Kapė- 
nu kartono fabrikus; Įkūrė 
"Molio“ bendrove, kurios 
trečdali akcijų turėjo Šiau
lių apskr. savivaldybė. 1937 
m. ta bendrovė pastatė Dau
geliuose, netoli Kuršėnų, 
modemų plytų fabriką, ki
tais metais pradėjo statvti 
fabriką etemito plvteliu, 
vartojamų stogams dengti. 
1939 m. statyba buvo baigta, 
ir 2 savaitės prieš karui pra
sidedant buvo gautos reika
lingos mašinos. Karas viską 
sužlugdė.

V. S. buvo paruošęs pro
jektus ir Įvairioms kitoms 
statybinėms medžiagoms iš 
vietos žaliavos gaminti. Tie 
jo sumanymai būtų buvę Į- 
vykdyti, jeigu svetimieji ne
būtų Lietuvos užėmę.

V. S. rūpinosi ne tik pra-

vaisiai.

Tokią uniformą dėvėjo V. Siru
tavičius būdamas studentas. Ją 
nusimetęs, jis eidavo darbinin
ku agituoti prieš rara.

sijunge į Lietuvos Socialde
mokratų Partijos gretas ir 
uoliai veikė Įvairiuose jos 
frontuose. .Jis rūpinosi pro
pagandine literatūra — pa-
ruošė 3 knygutes, rašė Var
pui. Ūkininkui, kaitų su S. 
Kairiu redagavo pirmuosius 
Darbininkų Balso numerius. S 
Nuo 1900 m. jis partijos: 
centro komiteto narvs. o kai 
1899 m. partija ištiko žiau
rus smūgis (veiklieji nariai 
buvo arba ištremti. a»ba pa
bėgo i užsieni). V. S. gavo 
ant savo pečiu užsidėti ir ios 
vadovavimo pasta. Turėda
mas dideliu organizacinių 
gabumu, neišsemiama ener
gija ir mokėdamas aukotis, 
V. S. buvo geras navyzdvs 
visiems. Jis mokėjo įtraukti 
i partiios dalba inteligentus 
ii- darbininkus, todėl nartiia 
augo. stinrėio. ir iei ii 1905 
m. tano visos T ietuvos revo- 
Inminio saiūdž.io vadovė, tai 

a buvo daug ir V. S. nuo
pelnu.

1909 m. V. S. iš politinės 
veiklos pasitraukia ir savo 
kūrvhines jėga? sukaupia ū- 
kiškoje sritv — vystydamas 
pramonės imones. apie ką 
iau anksčiau minėjau. Jis 
trumpai bedalyvavo ooliti 
niame veikime ir grižęs iš 
Pusiios po pirmoio pasauli
nio karo — buvo Steigiamo
jo Seimo narys, prieš tai ki
bęs kurti savivaldvbes ir bu
vęs Akmenės apskr. valdy
boj. Šiaulių apskr. taiyboje.. 

♦ ♦ ♦

džiai plevėsavo greta JAV 
vėliavas.

Tai buvo įspūdingas Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 44 m. sukakties 
minėjimas.

L. J. S.

Besirūpindamas 
rasi ir savąją.

kitu laime,

Čia dar svarbiau pabrėž 
ti, kad V. S. buvo ir pavyz
dingas darbdavys. Jo darbi- -- 
ninku atlyginimai buvo 
aukščiausi, darbininkai bu
vo aprūpinti medicinos pa
galba jau tada. kada dar ne
veikė Ligonių kasos; darbi
ninkų vaikams buvo pastaty
ta graži mūrinė mokykla su 
didele sale, skaitvkla, darbi
ninkams pastatyti nauji gy
venami namai. Kai i Kairiš
kius atėjo rusų kariuomenė, 
tai karininkus, nuvestus i 
darbininkų butus, sunku bu
vo Įtikinti, kad taip gyvena 
"kapitalisto“ darbininkai. O 
kiek V. S. yra išdalinęs sti
pendijų savo darbininkų ga
besniems vaikams ir tuo bū- Pirmosios nišų okupacijos 
du jiem? davės proga? net išliko sveikas, bet
aukštuosius mokslus išeiti, anlra kartą nebenorėio rizi- 
tikrai nė pat? V. S. neatsime- Pasitraukė i Vokie-
na. Todėl ir jo santykiai su tim. čia buvo veiklus Vliko 
darbininkais buvo geri. Net įkurtoje Planavimo komisi- 
komunistu laikais darbinin- j°jė. kurioj vadovavo pra- 
kai būtų savo "poną“ palikę monės ir amatų skyriui, 
vadovu, jei tas būtų buvę,
leista. ' Nuo 1950 m. gyvena Bos-

I tone. Dėl amžiaus negalėda- 
šiaulių miestas neturėjo mas gauti savo profesijos

darbo, kelerius metus dirbo 
fabrike paprastu darbinin
ku, o dabar gyvena iš pensi
jos.

Jis ir šiandien priklauso 
L. Socialdemokratų S-gos ir 
L. Darbininku Dr-ios kuo
poms ir L. Inžinierių ir Ar
chitektu S-gos skyriui, kuris 
ii yra išrinkęs garbės nariu. 
Retkarčiais bendradarbiau
ja Keleivyje.

Nors pagal savo amžių V. 
S. tebėra geros sveikatos, bet 
jau kiek pasilpusios io akys, 
todėl jam nelengva skaitvti, 
o dar sunkiau rašyti. Jei ne 
šis trūkumas, tai mes dažnai 
skaitytume j'o Įdomius ir tu
riningus straipsnius ir maty
tume jį Įvairiuose pobūviuos 
savo entuziazmu, giedria 
nuotaika, įdomiomis -origi
naliomis mintimis ir energi
ja visas žavintį ir užkrečian
ti.

Baigdamas dar noriu pa
stebėti, kad V. V. Sirutavi
čius yra didelis džentelme
nas, nepaprastai kuklus, ne
mėgstąs savęs kišti Į priekį, 
pakantus kitokiai nuomonei, 
todėl didelis priešas visokių 
"deržimordų“, vadų, vade
lių. nors jie ir būtų saviškiai.

šios garbingos sukakties 
proga mielam draugui Vla
dui Sirutavičiui noriu nuo
širdžiai palinkėti dar ilgai iš
laikyti jaunuolišką dvasią 
ir jaunesniems būti gyvu pa
vyzdžiu, kaip reikia tikrai 
mylėti savo kraštą, savo
žmones ir jų labui dirbti.

Vasario 16 d. proga 
gautos aukos

Jonas Krukonis $70, kun. 
kleb. J. Kinta $30, Fabijonas ' 
Saranka $26.

Po $25: Patersono Lietu
vių Bendruomenės Apylin
kė, Patersono Piliečių Klu
bas, kun. Vyt. Demikis.

Gediminas Klimas $15.
Po $10 aukojo: Pabaltijo 

Moterų Klubas, šv. Kazimie
ro Dr-ja, G. ir A. Sprainai- 
čiai, M. Latvienė, S. Jurk- 
šaitis, M. ir A. Gudoniai, J. 
Jackūnas. G. ir V. Slepako- 
vai, A. Bražinskas, Butkus^, 
S. Augulis, V. Augulis, E. ir 
J. Kontautai, J. ir T. Taiiat- 
Kelpšai, A. Masionis. A. Ru
gys, A. Rubaževičius, J. 
Vaičkus. A. Aidukas, J. ir 
A. Aidukai, J. Urbonavičius, 
J. Tamašauskas, A. ir I. Eit- 
manai, Henry’ Schell.

J. Kuzinevičius $8.
Po $6: J. Kalėda ir Pr. 

Viliamas.
J. Janušaitis $5.50.
Po $5: M. Balčietis, J. ži

lius, P. Toleikis. I. ir J. Jo- 
kubavičiai, A. žičkus. J. Ma- 
iauskienė, A. Gelažius. F, 
Tamauskas. Abakanavičfta, 
J. Keraitis, E. Ulinskienf, 
M. ir J. Rugiai. V. Povilonis, 
Liaugaudas, J. Snrainaitia, 
A. Neiboras, A. Kožukaus- 
kas. M. Senulis, A. ir J. Ke
peniai, Peter Lukevvich, V. 
Malakas. V. čižiūnas, K. 
Jankūnas, V. Laugalis. F. 
Misiūnas, J. Sabaliauskas, 
J. Stankaitis, St. Stanaitia, 
V. Stanaitis. Br. Stanaiti^ 
M. Žalnierauskienė- K. Pra- 
leika. Mr. Mrs. Kulas. J. Sta
naitis, Iškeliūnai, A. Duškė- 
nas. A. Vaičiūnas, S. Ado
maitis. M. Šaulienė. V. Bal
tutis, F. Žičkus, Vyt. Gru
žas. J. Valatka.

Litvaitis $ 3.
Kiti aukojo no mažiau. 

Viso surinkta 743 dol ir 1Q 
centų.

Patersono lietuve

MASPETH, N.Y.

A. Belickienė minėjo 
gimtadienį

Keleivio uoli skaitytoja 
Anelė Belickienė, gyv. 53-58 
65 PL, kovo 30 d. minėjo sa
vo gimtadieni. Ta nroga ji 
gavo daug nuoširdžiu linkė
jimu. žinoma, ir dovanu na 
tik iš savo dukters Emilijos^ 
sūnų Adolfo, Vincento ir 
Juozapo, ju žmonų vaikiu 
bet ir geru bičiulių.

žiemos dantys ilgi.
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Karvytė — išgelbėtoja
Iš Lietuvos rašo:
“šiemet už darbadieni ga

vome po pusantro kilogramo 
(apie pusketvirto svaro i 
grudų, ir viskas. Prisimena
te, kai anksčiau gyvenome, 
tai, ir 15 hektarų turėdami, 
nemokėjome gyventi, o da
bar mokame ir 60 aruose 
(apie pusantro akro, Red.).

'’Gyvename neblogai. Ei
nu kolchozan tliroti kas
dien. Vienas darbingas as
muo per metus išdii oa tlu, 
tris šimtus ir daugiau darba
dienių ir už tą darbą gauna 
kelis simtus kilogiamų gru
dų. Pridėjus dar savo skly
pelio derlių, duonos užtenka. 
Bet jau mokesčiams, reika
lingiems pirkiniams nebelie
ka. Čia karvytės pienas at
sako, tai yra neši pieną i pie
ninę ii' už gautus pinigus 
perki, kas reikia. Už pieno 
kilogramą moka 14 kapeikų. 
Turime vieną karvę.

"Savo sklypelius žmones 
dirba sekmadieniais, ..nes 
šiokiomis dienomis varo i 
kolchozą (Kaip baudžiavos 
laikais. Red.).“

Toliau rašoma, kad kol
choze trūksta žmonių, nes 
daug žuvo, o jaunimas išsi
mokęs ten nebegrižta.

Suminėjęs penkis po karo 
sušaudytus asmenis, lašo:

"K. seimą sušaudyta. Dar 
keli mūsų kolchozo nariai 
sušaudyti. L. dar nėra (Ma
tyti, išvežtas. Red. i

reikia! Baisu i ji net žvilk- 
telėti, gal todėl ir Rojus Mi
zara jo nemini. Ar taip. Ro
jau?

Į kailį duoda J. Butėnui

Neseniai buvo rašyta, kad 
skaudžios pylos gavo Lietu
vos istorijos vadovėlio auto
rius J. Jurginis. Dabar pa
našiai plakamas J. Butėnas, 
kuris kaitų su kitais paraše 
lietuvių literatūros vadovėli. 
•JĮ puola partijos centro ko
miteto agitacijos ir propa
gandos skyriaus vedėjas J. 
/inkus.

KREIVAS FILMAS

Keleivio Nr. 12 J. Jnš. 
smulkiai išnagrinėjo Salo
mėjos Narkeliūnaitės kelio
nės Įspūdžius “New Yorkas 
-Vilnius ir atgal“ ir padarė 
teisingą išvadą, kad tai krei
vas raportas, arba, kitais 
žodžiais, duodąs netikrą 
dabartinės Lietuvos vaizdą.

Aš mačiau jos Lietuvoje 
susuktą filmą, kuri taip pat 
noriu pavadinti kreivu, nes 
jis, kaip kreivas veidrodis, 
iškreipia tikrąjį vaizdą.

SALOMĖJA NEBUO 
PIJAUS

Vienybės N r. 12 skaičiau 
redaktorės Salomėjos Nar
keliūnaitės pareiškimą:

"Dr. Grigaičio žiniai uo
liu pareikšti, kad... aš jo vi
siškai nebijau.

Perskaitęs tai pagalvojau' 
Koks čia reikalas buvo Salo
mėjai girtis- kad ji nebijo 
Naujienų v \ r. redaktoriaus 
dr. Pijaus Grigaičio? Negi 
kokiam neišmanėliui galėjo 
ateiti i gaivą mintis, kad Sa
lomėją tokia Laimė perse- 
kioja?

Juk nois ji ir “sniart“ 
mergaite, bet gyvena už 
l.oou nulių nuo Chicagos, 
tai koks pavojus gali jai 
grėsti iš dr. Grigaičio pusės? 
Per didelis įsivaizdavimas! 
’AVishfuIl thinking“, pasa
kytų amerikietis.

Salomėja ne tik nebijan
ti Grigaičio, bet jis nesąs jai 
ir joks autoritetas.

Vėl nesusipratimas. Kas 
pamanys, kad Grigaitis gali 
būti autoritetas tai. kuriai 
ir šiandien neaišku, kokios 
nepriklausomybės Lietuvai 
jis nori; kuri kartoja Liber
ty Avė. mėgstamą pasaką 
apie nereikalingas keliones 
i Washingtoną; kuri grįžusi 
iš Lietuvos, sako, galinti ne
palankiai liudyti dr. Grigai-

KELEIVIS. SO. BOSTON

MONACO PRINCESĖ SEKRETORĖS VESTI VĖSE

toonaco pnncesč. hmusi fiiniu aktinė (.rate 
'rtesinej) dalyvauja savo sekretorės l‘h. Il;s 
(kairėj) vestuvėse. Phyllis ištekėjo vž garsiu- 
tojo Somerset Maughani sūnėno Julian LarG.

r.tsv-

Diktatūra ir demagogija

Socialdemokratai apie Altą
š. m. vasario 16 dienos sitarimu, t. y. demokratiniu 

Lietuvių delegacijos apšilau- būdu, tad “diktatoriskumas“ 
kytnas pas JAV prezidentą tose institucijose negali įsi- 
John F. Kennedy lietuvių vi-į vyrauti. Tačiau ALT Vykdo

mojo Komiteto susiklausy
mas ir jo sekretoriaus dr. P. 
Grigaičio kietas delegacijos 
sudarymo tvarkos laikyma
sis kategoriškai ir aiškiai 
priminė JAV’ lietuvių visuo
menei (b ausmės ir susiklau
symo būtinumą.

7. Jei ALT Vykdomajam 
Komitetui nebūtų pavykę su
dalyti minėtos Vasario 16 d. 
delegacijos pas JAV Prezi
dentą, tinime Įsivaizduoti, 
kokios to būtų buvusios pa
sėkos. Sąmoningai iš laisvi
nimo darbo pasitraukusių 
jau ir dabar turime.

8. Daugiausiai puolamam 
kos Lietuvių Taiybos Vyk-S ALT Vkdomojo Komiteto 
durnąjį Komitetą, atstovau-, Seki eteriui dr. P. Grigaičiui

suomenėje sukėlė įvairių ’ 
nuomonių, išiyškė jusiu skir
tingais visuomenę klaidi
nančiais ir dezorganizuojan
čiais pasisakymais spaudoje.

Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos Centro 
Komitetas šia proga pareiš
kia:*

1. JA Valstybėse gyve
nančių lietuvių vardu krei- 
; imąsis memorandumais bei 
asmeniškai žodžiu į JAV7 
{•rezidentą, Kongresą ar 
Valstybės Departamentą 
Lietuvos išlaisvinimą lie
čiančiais politikos klausi
mais privalo eiti per Ameri

Ka tame filme mačiau:' .. .. . ..
Daugiausia seno, mielo Vil-1 I»ot«ikau. o ta politika 
niaus seniai matvlas bažny-j juh neunitelis

gatves, Geuimino kai-,n,s P™m<,nenus siekti Lie- 
tuvos išlaisvinimo. Politika,cias,

ną, teatrus, gražią Lukiškių 
aikštę, kad ir su Lenino pa
minklu, Trakų ežerą ir atsta
tytą pilį, šiek tiek Kauno ir 
nimo sukejos tėviškės. Ma- 

laigijviau, kad prof. Balčikonis
daug yra žemės, bet nėra 
žmonių.“

...I aigi gyvenimas iabai maturgas šikšnys dar gyvas, 
puikus, o tuojau bus dar ge-į ir kompozitorius Račiūnas 
riau, kai mes viską atiduo-į linksmas ranka mojuoja- ir 
sim bendrai naudotis. Tada <;ar ši ta panašau:

dar vaikšto, ir senas peda
gogas, senosios kaitos dra-

kurią visokios veislės ir 
plauko Maskvos šuneliai! 
kasdien smerkia.

Salomėja turi pasirinkusi; 
kitoki autoritetą. Ji, aišku,* 
pasigirs ir juo.

R. M. ’

PAGAL KOKI SKONJ 
RAŠĖ SALOMĖJA?

nusiKratysim ir bažnyčios, žodžiu, nekritiškas žiūro- 
kun mus išnaudoja ir moki- vas nuteikiamas

Vienybės redaktorė Salo-
taip kad ' m^ja Narkeliūnaitė kovo 23

na tamsybės, o bažnyčių vie- isejęs kartotų: "Gyventi ga- nume’Y ^ad ji ne- 
—♦; ’Teikalo rašyti artoje turėsime klubus ir šokių urna ir Lietuvoj, todėl reikia ^r,aįai?tl

! apsiraminti, su esama pade-, 
i timi apsiprasti.“ 0 taip nusi noH

sales.
Ten kitaip negali būti

teikus, nesunku žengti ir to-

rodvti tai. ko 
ar kas

Jau užtenka, kad

dr. Grigaitis 
jam patiktų.

tie, kurių

J. Vlks

Kas yra diktatūra, d ik ta- politinių pažinių margos su- 
torius? dėties, juos visus jungia vie-

Trampai — diktatūra yra nas bendras tikslas — remti 
neapibrėžtas valdymas; dik- Lietuvos išlaisvinimo kovą; 
tatorius yra tas, kuris nie-; taip paveikti JAV gyvento- 
keno nevaržomas valdo. jų ir vyriausybės nuotaikas,

Ar Amerikos Lietuviu Ta- kad kenčiančios Lietuvos 
rybos vykdomajame komite- laisvinimo klausimas nebūtų 
te galima diktatūra? Į pamirštas, kad jokia taika

ALTo Vykdomąjį Komi-i Lietuvos ir kitų šalių, atsidū- 
tetą sudaro keturių pagrin- rusių panašioj padėty, są- 
dinių lietuvių JAV piliečių įkaita nėra įmanoma, kad 
politinių srovių atstovai. i tos pavergtos tautos nenu-

ALTo Vykdomojo Komi- rims. kol vėl bus laisvos.

reiškiame visišką pasi 
mą ir sykiu padėką už atlie
kamą sunkų ir atsakingą 
ALT Vykdomojo Komiteto

j jauti politiniai organizuotai 
lietuvių visuomenei JA Val
stybėse.

2. Lietuvos išlaisvinimo 
politiką liečiantieji sumany- Sekretoriaus darbą, 
mai, nežiūrint kur jie iškil- ALSS Centro
tų — ALTo padaliniuose, New Yorka

K-tas

teto pinnininkas L. šimutis ALTo Vykdomojo Komi
teto narių visi nutarimai pri
imami vienu balsu. Jei kuris

šalutinėse lietuvių organiza
cijose ar net pas atskiras 
asmenis — taipgi turėtų per
eiti per politinį lietuvių 
centrą, ALTą.

3. Išdėstytos tvarkos nesi
laikymas dezorganizuoja 
kovą už Lietuvos išlaisvini
mą, klaidina visuomenę, blo
gai atestuoja lietuvius apla
mai, o ypač mums padedan
čiuose- šio krašto politiką 
lemenčiuose sluoksniuose.

4. Esame nuomonės, kad 
su Lietuvių Bendruomenės 
JAV’ centro organais, kiek
tui lioZ-iu hniiilmc lietuviuKTVII\«I V«V ilVVUV ILJ
tautinius-kultūrinius reika
lus bei jų viešumai pade

1962. 3. 10

atstovauja krikščionių de 
mokratų srovei. Jis buvę
Lietuvos parlamentaras — jV pasisako, kad nesutinka 
seimo narys, ilgametis krikš- 'u Ritu narių pasiųlymais, 
čionių demokratų dienraščio tai toks klausimas atideda- 
’’Draugo“ vyr. redaktorius, nias arba visai išimamas iš
buvęs Pasaulio Lietuvių darbotvarkės. __ __ _______
Kongreso atstovas 1935 m. i ai visos šnekos apie dik- monstravimą, bendradarbia- 
įvykusiame suvažiavime. Jis tartuos įsigalėjimą ALTo vimas nevengtinas, tačiau 
tada su kitais užsienio lie- pykdomajame Komitete, ir' reįkia ir L. Bendruomenė: 
tuviais atsilankė pas to me- dai \ienasmenės, yra piasi-*j^y organų išrinkimą šu
to Lietuvos prezidentą A. • manymas. ............... tvarkyti, kad juose būtų re-
Smetoną su pareiškimu, kad dabar čia išsiaiškinki- prezentuoti visi lietuvių iš-

AUKOS LIETUVAI

Kovo 20 dieną I ietuvos 
Generalinis Konsulatas New 
Yorke gavo paštu voką iš 
VVorcester, Mass., kuriame 
buvo rasta dvidešimt dole
rių grynais pinigais ir nepa
sirašytas popierio lapas su 
Įrašu: “Lietuvos reikalui“.

Nežinomam lietuviui ar 
lietuvei Generalinis Konsu
latas reiškia gilią padėką už
šia kilnia ir nuoširdžia auka.<■ *■ *. *■

Neseniai, kaili buvo ura-
—- - B *

nešta spaudoje, Generali
niam Konsulatui Nevv Yorke 
buvo Įteikta 8340.75. kuriuos 
paliko Lietuvos laisvinimo 
reikalui velionis Povilas 
Budreika, miręs Kanadoje.

L.G.K.

užsienio lietuviai pasigenda mc> kas yra demagogija, de- 
Lietuvoje žmonių atstovybės magogas?
—parlamento, kad užsienio Demagogija yra suvedžio __ ____________ _____
lietuviams nepakeliui su dik- jimas, kurstymas, apgaulin- domojo Komiteto sudalytai 
tatūriniais užmačiais. ,tfU pažadų skelbimas; dema- Vasario 16 Dienos Delega- 

Taigi nelauktina ir neti- g°-as v i a tas, kuris kitus su- cjjos sudėčiai. Bet imdami 
ketina, kad jis būtu palių- medžioju, Luisto, skelbia ne- dėmesin delegacijos sudary- 
kęs į diktatorius ar diktatu- tiesą. mo istoriją, nesilcidžiame į
ros garbintojus. Iki šiol niekas iš ALTo

mi7i’ rašė’<avo i^mdžiu^ I ALTo Vykdomojo Komi- Vykdomojo Komiteto narių 
i idomu netik man i teto sekretorius dr. P. Gri- nėra viešai nusiskundęs. kad 

gaitis atstovauja lietuvių so- kuris nors to komiteto ben- 
cialdemokratiniam sąjū- dradarbis butu pasisavinęs
džiui. Ilgametis “Naujienų“ ’iaugiau valdžios, negu jam

priklauso. Taip ir ArerikosĮ-------------------------------------
Lietuvių Taiybos atstov ų su-J progomis gina ALTo teises

pasireiškę nusista- 

ALT Vyk

. eivijoje 
tymai.

5. Pritariame

ATSIŲSTA PAMINĖTI

RESPUBLIKA, Stasio 
Lauciaus satyrinė poema. 52 
psl., kaina 81.59. Išleido Pa
švaistė. bendradarbiaujant 
su Romuvos leidykla. Knygą 
galima Įsigyti Romuvoje. 
507 Fifth Avė. Nevv York,

ispūdžius iš Lietuvos JISAI

iau- o c n T a u t v b ių , *" ančio parsidavėlio A. Zie- sp?usdino Na“iienose’ d,u: 
Tarybų atstovų ' rinkimai". I niaus pasiūlymą: reikalauti, J"’1“,
Bolševikijoj visuomet prane- kad Amerikos vyriausybė o- <’r* Grigaičio skonj
šama. kad balsuoja beveik rieialiai pripažintų Lietuvos; ano Pa°,aukta. O. I.)“

Kovo 18 d. Lietuvoj buvo liau — priimti ir Laisvėj ra-

visi į sąrašus Įtrauktieji, bet 
tikrasis balsavusių skaičius 
tėra žinomas tik tiems, kurie 
juos “fiksina“. Todėl komu
nistų spaudos pranešimu, ir 
šį kaitą balsavo 99' <.

Lietuvoje buvo Įregistruo
ti 1,856.727 rinkėjai. Kas iš
rinktas Keleiv is pranešė jau 
seniau, dar prieš rinkimus. 
Tai padalyti nebuvo sunku, 
nes tik tiek tebuvo kandida
tų, kiek jų reikėjo išrinkti.

“Laimingo gyveninio“ 
pavyzdžiai

Vilniuje prieš metus susi
tuokė jauna pora. Abu kva
lifikuoti darbininkai. Ištisus 
metus varstė Įvairiu Įstaigų 
duris, prašydami bent atski
ro kambario, bet dar nega
vo. Ji jau nėščia ir tebegyve
na 11 kvadratiniu metru plo
to drėgname, tamsiame 
kambary kaitų su kitais 2 
šeimos nariais. Jis gyvena 
kitur taip pat su kitais.

P. kolūkio amatininkas 
]>er 1961 metus išdirbo 
50(1 darbadienių (tai labai 
daug) ir už darbadieni gavo 
jx) 2 kilogramu grūdų ir po 
15 kajieikų. Vadinasi, per 
metus jis uždirbo 75 rublius 
ir 2,200 svant grūdų. Tai 
metinis uždarbis 4 asmenim, 
nes tokia yra to amatininko 
šeima.

Geresnio “rojaus“ nebe-

i’iijungimą prie Rusijos ir 
įsteigtų savo konsulatą Vil
niuje.

Nieko nesakyčiau, jei to
ki r i imą rodytų koks naivus 
. i m e i i k ietis eksk u rsan tas. 
Betgi ji juk suko žymi žur
naliste, kuri sakosi esanti 
Kovojančios tautos čia at
moksią dalelė ir tuo Įparei
gota jos neišduoti, visur ir 
visada aiškinti jos tikrąją 
padėti.

f- i Imas rodo tik vienos mc- 
ia.lio pusė.- kai kuriuos švie- 
esnius bruožus, o antrosios, 

tamsiosios.—nieko. Gal ne- 
buvo galima tos pusės nufil
muoti. Tada reikėjo tą skau
džia tiesą nors žodžiu šitame 
ilme paaiškinti, būtų buvęs 

kad ir blankus, l>et vis ar
iau tikrybės vaizdas.

Bet to nepadaryta, ir tuo 
būdu, mano galva, sąmonin
gai ar nesąmoningai sklei
džiamas melas apie mūsų 
kenčiančią Lietuvą.

Filmo sukėja katalikė, 
tuoj reikės eiti velykinės iš
pažinties. Teks jai ir šitai 
nuodėmę išpažinti. Sunkiai

Neabejoju, kad Salomėja 
painformuos, pagal kieno 
skoni _
Tai idomu ne tik man.

O. I.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 
<yti “Keleivį.“ Kaina me
tams penki doleriai.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažistamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,“ 
-kaina minkštas vršeliais $4, 
-sietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo“, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai“, kaina $6.00.

•Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

Broa*iwav.
So. Boston 27, M

jai i ei kė> atgailauti, jeigu ji jraU(jyti net jr gudriuose ko-
jiasisakys sąmoningai melą 
platinanti. Bet lietuvis ku
nigas jai skirs nelengvą at
gailą ir už nesąmoningą sa
vo tautiečių klaidinimą, nes 
ji juk buvusi “Draugo“ ko
respondentė Jungtinėse Tau
tose, taigi privalantį susi-

munistų politikos kadriliuo
se.

Pažiūijėsime, ar, atlikusi 
atgailą- ji nustos “griešiju- 
si“, ar daiys taip, kaip dau
geliui Įprasta daryti.

Vilnietis

diskusijas dėl detalių.
6. Konstatuojame, kad A-, N. Y. 

merikos Lietuvių Taiyba su LAIMES IEŠKOTOJAI.
Irenos Jocrg novelių rinki-jos Vykdomuoju Komitetu 

sudalyta politinių grapių su

dienraščio redaktorius, so
cialistinės teorijos ir jos fi
losofijos aiškintojas, demo
kratinės minties dėstytojas.
Nėra reikalinga įrodymų, veikloje Įsigalėjo diktatūra, 
kad jis yra bet kurios dikta- Tik tie’ kui ie skelbia, kad 
tūros priešininkas, nepaisant 1 ° ykdomajame Komi
jos kilmės. i tete pasirodė diktatūros už-

ALTo Vykdomojo Komi-; simojimai. patys suvedžioja 
teto iždininkas ilgametis li- lietuvių išeivijos visuomenę, 
bėralinės minties “Sanda- 11 b;klems tinka demagogų 
ros“ savaitraščio redaktorius ' al <’as*
M. Vaidyla atstovauja libe- Tokiais diktatūriniais už- 
raliniam lietuvių ateivių są- simojimais kaltinamas AL- 
jūdžiui. Niekas jo negali į- J o sekretorius d r. P. G rigai- 
taiti, kad jis veržtųsi Į dik- Nenustabu. ’l ai ryški as- 
tatorius. menybė, nenuilstamai kovo-

ALTo Vykdomojo Komi- J®"1* ™ b<‘t yu.'i,l>s. kilmės 
teto pirmininko pavaduoto- d’^tatūros salininkais, 
jas inž. E. Bartkus, jaunes
nės kartos naujakurių tauti- 
ninkiškos srovės atstovas,
savo veikloje iki šiol nepasi
rodė jiasikėsinimais užval
dyti ALTo Vykdomąjį Ko
mitetą.

Ir aplamai, ar tokiame ko
aliciniame Vykdomajame 
Komitete gali pasireikšti jų 
bendra ar kurio jų nario at
skira diktatūra?

važiavimuose niekas iki šiol; ir puola tuos, kurie nori AL- 
nenusiskundė, kad ALTo Į Tui užbėgti už akių ir Lietu

vos laisvinimo reikale pra
dėti veikti atskirai.

ALTas, kaij) ir BALFas, 
yra visos lietuvių išeivijos 
bendri sambūriai jiems pa
skirtiems uždaviniams vyk
dyti.

Jei esama tokio bendro 
susitarimo, tai iki jis nėra! 
pakeistas, kitaip j>ertvarky- 
tas, tie, kuriems yra svetima 
demagogija, turi skaitytis 
su tuo faktu.

Jei norima tas reikalas ki
taip pertvarkyti, tokiais 
klausimais pirma reikia su
sitarti politiniuose sambū
riuose ar susivienijimuose, 
bet ne partizaniškai veikti.

Dr. P. Grigaitis. ALTo 
Vykdomojo Komiteto sekre

nys (7 novelės), 262 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$1.50. kietais $2.00. Išleido 
Nidos Knygų Klubas (1-2 
Ladbroke Garden, London, 
W II.

RINKTINĖ NR. 8, 80 psl., 
kaina 50 centų. Joje yra 12 
ilgesnių ir 11 trumpesnių 
straipsnių, surinktų iš Įvairių 
laikraščių ir žurnalų. Lei
džia minėtas Nidos Knygų 
Klubas.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Jo vienintelis taiklus ir 
kandus kovos Įrankis — 
spauda. Jo priešams sunku 
atsikirsti prieš tą jo aštrų 
spaudos ginklą, todėl tokių 
diktatūros, vis viena kurios 
spalvos, dr. P. Grigaitis yra 
nekenčiama asmenybė. Apie 
ji ir skleidžiami visokie pra
simanymai. gandai.

Tiems diktatūriniu užsi-

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, jiarašė Stasys

Michelsonas, 500 jiusla- 
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

mojimų darbuotojams nepa- 
Tokios sudėties komitete kenčiama- nepakeliama, kad 

nėra vietos diktatūrai, ir ji, dr P. Grigaitis per “Naujie-

torius, tik sąžiningai vykdo j 
tą lietuvių išeivijos bendrą* 
susitarimą ir gina ALTą nuo ATSIMINIM AI APIE JIIO- 
pasaliecių užpuldinėjimų. ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 
Cia jam ir tenka nukenteti ronė,ė Liūdžiuvienė, 88
—pakelti visokius prasima-; ps, kaina..............$,00

Tos knygos gaunamos ir
nymus ir šmeižtus. Bet d r. 
P. Grigaitis to nepaiso ir

negali pasireikšti dėl tos jo! nas“’ atsidėjusiai visomis J saugo ALTo gerą vardą. Keleivio administracijoj.
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mėnesio ir priplaukė prie 
salos, kuri šiandien yra žino
ma Bahamos vardu. Paskui 
pasiekė Kubą ir Haiti. Tai 
buvo Amerikos pakraščio 
salos. Bet Kolumbas mane 
pasiekęs Indiją, todėl ir at
rastus čia raudonodžius

l žmones jis pavadino indais 
ar indėnais, šitos klaidos 
niekas neatitaisė, ir raudon
odžiai čiabuviai iki šiol yra 
vadinami "indėnais“.

— Oar vienas klausimas,
Maiki. Pasakyk
kad mūsų tauta 
Indijos?

— Yra žmonių, tėve, ku 
rie nori
čiau yra ir priešingų tatv„lu le„
mų, būtent kad patys indai reikalii;Ka į, 
nuėjo Indijon is Europos.
Bet plačiau šito klausimo aš 
neaiškinsiu. Jeigu tėvas no
ri daugiau apie tai sužinoti,
Lai patarčiau nusipirkti šių 
metų Keleivio kalendorių, 
kur yra straipsnis apie tai, 
kaip atsirado pasaulio kal
bos. Iš jo sužinosi ir apie lie
tuvių tautos kilmę. lik 75 
centai.

— Nu, jeigu taip, tai rai
davei einu nusipirkti.

Kaip rašyti kongresmonui į
___________

Kodėl, kada ir ką jūs tu- ti savo atstovui Kongrese? 
rėtumėte lasyti >avo atsto- Parašykit jam, kokia jūsų 
. ui kongiese.' Tai yra svar- nuomonė apie ruošiamą Įsta- 
ūs ir piaKištki klausimai tymą ir kotiel. Jums nereikia 

galvojančiam piliečiui. duoti smulkios argumenta-
JAV-ių Kongresas yra cijos. Jūs galite prileisti, kad 

pats svai blausias parlamen- jūsų atstovas Kongrese žino 
«.as pasaulyje. Jūsų atstovai daugumą argumentų už ar 

prieš svarbų bilių. Bet jis 
nežino jūsų nuomonės, ne
bent jūs jam ją parašysite. 
Jūsų laiškas nebūtinai turi 
būti parašytas mašinėle. 
Kanka rašytas laiškas kar
tais labiau paveikia. Formi
niai laiškai yra beveik be 
naudos. Jie tik pai (Kio, kad 
jūs pasirašei po kieno nors 
sudaryta nuomone.

Jūsų laiškai neturėtų būti 
tik dėl to biliaus, kuris jums 
asmeniškai svarbus. Jūsų at- 
sto\ as Kongrese, žinoma, at
stovauja jum, bet jis taip pat 
atstovauja ir visai tautai. Jis 
daugiau dėmesio atkreipia i 
laiškus, kurie parodo, kacl 
rašytojai žino, kas tautai

ir senatoriai yra ju?ų asme
niški atstovai šiame didžia- 

, . . . •. .t - i jame susirinkime. Jus jiems
’ ai ,e^. mokat. Jūsų bai.-ai nulemia 

a yra kilusi is; ,ų ,,vl JUOS jtL< ga.
i iite perdurti savo nuomonę, į

. . . A į kui i gali nulemti įstatymų1
kad Uip butų. la- Jaf jba ju

-a n priešingų nuomo-.......... .. k.illin;„ .larbe yra
geidaujama.

i aprastai, jie savo nuomo
nes sudaro pa.'iieindami tuo, 
ko, jų many mu, nori atsto- 
.aujamieji- jūs.

Ką Kongresas daro, liečia 
asmeniškai jus ir visą tautą. 
,ūsų, kaipo piliečių, m- kes- 
_ių mokėtojų ir vartotojų, 
atsakomybė reikalauja dau
eiau, negu vien tik balsavi

Vlt.MOMS KALTINAMAS UŽMUŠIMU

V įenuuiis Agripino, vienas iš I vienuoliu, kaltinamu 
; endradarbiavus užmušime ir plėšime, kalbasi su savo 
gynėju Messinos teisme (Sicilijoj, Italijoj).

IŠ PIETŲ AMERIKOS

MAIKIS NETEISINGAI 
PAAIŠKINO

— Vot, Maiki, 
čia.

— O kaip sveikas?
— Nu, nieko sau. Ale ar 

tu ispėsi, kodėl aš čia?
— Turbūt, turi koki klau

simą?
— Jes, Maik, turiu klau

simą. Noriu žinoti, ką reiš
kia lankos. Ar tu gali tok. 
klausimą išvirozyti?

— įlankos, tėve, yra kūno 
dalys, reikalingos darbui 
du bti, o kaliais ir mušty
nėms. Tėvas vienoj rankoj 
laikai pypkę, o antroj tą 
blanktą, kuri vadini "šoble”.

— Aš, .Maiki, tą ir pats 
žinau. Bet yra dar ir kitokių 
rankų. Ve, mūsų prezidento 
kennedžio leidė nuskrido 
su savo sargais ir palydovais 
Indijon pamandravoti, ir te 
nai jai ouvo dovanotas žir 
gas, kuris yra 11 rankų ir k 
nykščių. Taigi aš noriu žino
ti, ką reiškia tos arklio ran 
kos ir nykščiai?

— Teve, arklvs neturi ne 
rankų, nei nykščių; bet In 
dijos žmonės rankomis ma 
tuoja arklio ūgi. Kai sako 
ma, kad arklys yra 11 ran 
ku ir 3 nvkščių, tai reiškia 
kad jis yra 11 delnų ir trijų 
nykščių ūgio.

— Ar tai jie kitokios mie
los neturi?

— Gal ir turi, nes Indijoj 
ilgai viešpatavo anglai, ku
rie nemažai indus apšvietė, 
bet Indijos liaudis vistiek y- 
ra labai atsilikusi nuo pa
žangos ir vis dar laikosi se
nų papročių. Sakoma, kai 
vienas turistas paklausęs In
dijos ūkininką, kaip toli iki 
miestelio, tai tas užninkąs 
tris kartus sumykęs; mūūū- 
mūūū, mūūū. Tai reiškia, 
taip toli, kaip 3 karvės blio
vimai.

— Tai kaip tą suprasti?
— Tas turistas, tėve, irgi 

negalėjo suprasti, todėl pra
šė, kad ūkininkas pasakytų 
aiškiau. Ūkininkas paaiški
no, kad vienas bliovimas 
reiškia tokį atstumą, per ku
li galima bliaujančią karvę 
girdėti. I)u bliovimai reiškia 
du kaitų toliau, o trys blio
vimai — triskart toliau.

Tai čiūdnas narodas. Mai
ki, ar ne?

— Bet negalima perdaug 
stebėtis, tėve, nes Indija yra 
užguitas kraštas. Tautos va
dai, maharadžios. ten gvve
na turtuose paskendę, o liau
dis alkana ir pusiau nuoga.

Jos švietimu valdžia mažai 
.ūpinasi: kaimuose ir mies
teliuose mokyklų kaip ir nė
ra, nois raštas Indijoje buvo 
žinomas jau apie 3,000 me- 
.ų prieš Kristų. Geniausia 
xnyga yra Rig-Veda. Ji pa- 
. ašy ta sanskritu, ir indai ti
rti, kad ji neturi pradžios- 
rtaip krikščionių Dievas. Tai 
j ra jų Biblija. Kiek indai y- 
.a tamsūs, tiek jie ir religin
gi. Dievų pas juos begalė ii 
.isokių. Karvė pas juos 
šventas gyvulys, ir jos šla
palai geriausi vaistai. Mūsų 
aikais anglai buvo pradėję 
ndijoj rūpintis mokyklomis, 
101 ėjo liaudį apšviesti. Pa
tale ir keletą univeisitetų, 
ret juos gali lankyti tiktai 

turtingųjų luomas. Didžiūnai 
iunčia savo vaikus ir užsie-

yra geriau. Rašytojai savo 
itatvmu leidimą spaudoj ir: korespondencijose su atsto- 

kitais būdais, patarti savo1 vais, žinoma, turi laikytis
| atstovams Kongrese ir patir-į mandagumo taisyklių. į Vasario 16 atgarsiai
a jų nuomones. Kaip laiškai atstovams ', Ir Montevideo lietuvių ko-

Pilieciai turėtu žinoti, ku- Kongrese turėtų būti adre-. onija paminėjo Lietuvos ne- 
įiems komitetams jų du se-jsuoti? Laiškai atstovams pnkiausomybės paskelbimo

mo. Keikia informuotis apie;

Keleivio kovo 14 d. nume . 
ry Maikis gerokai suklydo, i nal0,.1Lai 
todėl noriu čia jo klaidin- Girtu'to 
gus aiškinimus atitaisyti.

Oro spaudimas praktiš
kai baigiasi (lygus nuliui) 
apie 30 mylių aukštyje, noi’s 
jo dalelių dar galima užtik
ti ir iki 100 mylių aukščio, o 
jau 200 mylių aukštyje yra 
stratosfera. T įek to del šito.

Bet Maikis visiškai sukly
do, sakydamas, kad 200 my
lių aukštyje pasibaigia me-

ir jų Kongresinio Kongrese turėtų būti adre- 
atsto\ as priklauso; suoti šitaip: 

ir kaip ten veikia. Jei šios! Honorable (pilnas vardas 
informacijos negalima gauti Į ir pavardė)
»eguliaiiais keliais, piliečiai House of Representatives 
gali ją gauti, parašydami
.-avo atstovams Kongrese.

Leiskim, jums yra įdomus, suojamas:

VVashington 25, D.C. 
Laiškas senatoriui adre-

r 1 vi’ « I « < V7C
Ne. Jis niekada nepasibai

gia. tik kiekvienas saulės 
sistemos kūnas nustoja svo
rio tada, kai pradeda suktis 
tik jam atitinkamu orbitiniu 
greičiu apie kitą saulės siste
mos kūną ir, žinoma, šim-

įin lavintis, žmonės gi, kaip jtus ai tūkstančius kaitų sv a- 
mvA fomciic toin O- i esnį, negu jis pats (pav.pats 

žemę).
iuvo tamsūs, taip ir tebėra.' negu Jjs
ir galima tad stebėtis, kad menulis aplink 
atstumą arba toli jie matuo-
a karvės bliovimais, o al k
io ūgi — delnais ir nykš- 
iais? Pagaliau, juk ir Lie- 
uvos kaimiečiai vartoja pa
išius mastus; sprindį, 
ieksnį. žingsni ir t.t. Ang- 
ii daugiau pakilę moksle, o au*stvje besisuktų, jų grei-

tai augštį matuoja pėde
lis (foot), o tolį lazdomis 

(rod).
— Olrait, Maiki, kaip tu 

viską žinai, tai išvirozyk, 
kada ir kokiu spasabu Indi

URUGVAJUS

44 m. sukakti. Per dvi lietu
vių radijo valandėles buvo 
duota kalbų ir tai dienai pri
taikytų dainų, o Kultūros 
Dr-ja savo patalpose suren
gė atskirą minėjimą.

Tenka tik apgailestauti, 
kad jis buvo blankus. Senos,

kuris nors ruošiamas įstaty- Honorable (pilnas vardas nudėvėtos oficialiųjų ponų
mas. Kada turėtumėte rasv- ii1
ti savo atstovui Kongrese?
Laiko pasirinkimas yra svar
bus. Yra maža naudos rašyti 
po to, kai jis jąu yra balsa
vęs, nebent jūsų laiškas tik; 
rtomentuotų jo veiklą ar jis 
.urėtų kitą progą balsuoti, 
jūsų pirmas laiškas tada tu
rėtų būti parašytas, kai bi
rius yra įneštas, ir jūs turite mirusi 84 m. amž,. 
sidėmėti, kuriam komitetui Juškauskienė, seniau Clinto- 
rilius ouvo paskirtas. ne gyvenusi ilgus metus. Ji'riano ir kt. salėse, kurios lie-

Jeigu jūsų atstovas ar se- kilusi nuo Simno, jos vyras'tuvių ir nelietuvių būdavo 
natorius yra komiteto naiys, Vincas Juškauskas jau mirė pilnos. Tų laikų Kultūros

pavardė)
United States Senate
VVashington 25, D.C.

American Council

CLINTON, IND.

Naujas kapas I
Čia palaidota Chicagoje listai,

kalbos ir labai kukli ir siljr
• na bažnytinio choro ir vai
kučių atlikta meninė prog
rama. Tai ir viskas, ką ”ka- 
zioni“ ponai ir jų įtakoje e 

'rtaiičiOS OrganiZaCijOS nlufii: 
ta proga tepajėgė duoti.

I O seniau, kai minėtai 
! draugijai vadovavo socia- 

panašūs minėjimą 
Morta1 būdavo rengiami puošniose 

Victoria Hali, Cantro Astu-

jjūsų laiškas bus ypač veiks- prieš 20 metų.
Kadangi dirbtinių satelitų mingas. kadangi komitetai 

svoris pagal žemę, nežiū- daugiausia darbo atlieka, 
linijų dydžio, yra palygina- J .Jeigu jis nėra komiteto na
mai lygus 0 (nuliui ), tai jie paprašykit ji perduoti 
visi, nežiūrint kokioje že
mesnėje orbitoje, t. y. 15C 
ar net keliu tūkstančiu mvliu

tis aplink žemę yra apie 
17,500 mylių per valandą. 
Tik šį greiti pasiekę- jie tam
pa satelitais ir nustoja svo
rio, nes pagal Nevvtono dės
nius jų išcentrinė jėga susi
lygina su jų svorių, tai yra 

traukos jėga tamejes žmonės atsikėlė Ameri-j :
<on? Juk Amerikos indijo- ze,P5s . 
iai tai tie patys indai, ar ne? au2^>Je-.. .. ,

— Ne, tėve, jie nėra indai | Tiesa, sis gi eitis, tolydžio 
’r niekad nėra Indijoje buvę.

— Tai kodėl juos vadina 
indijonais?

— Jie buvo per klaidą 
taip pavadinti.

— O kaip toks misteikis 
galėjo pasidalyti?

— Matai, kai 1492 metais 
Kolumbas leidosi garsiojon 
savo kelionėn, niekąs

kūnams tolstant nuo žemės, 
mažėja. Pav., mėnuliui už
tenka (apie 2,100 mylių per 
valandą) viso mėnesio, kad 
jis padalytų vieną orbitą ii 
vis dėlto išsilaikytų jau nuo 
amžių savo orbitoje.
Labai nesunku apskaičiuot, 

kokiame nuotolyje nuo že-

jūsų laišką komitetui su pra 
šymu, kad laiškas būtų už- 
lokumentuctas komiteto by
lose ir apie jo gavimą pra
nešta. Kitas jūsų laiškas, kai 
artėja už bilių balsavimo 
laikas Atstovu Rūmuose ai 
Senate, gali padėti jūsų at
stovui nuspręsti jo palaiky
mą ar jam pasipriešinimą.

Tinkamai nustatytas laiš
ko rašymo laikas jūsų atsto- 
ui ir laiško turinys pareina 
iuo to, kaip gerai jūs esate 
nformuotas apie Kongreso 
iarbų eigą.

Ką jūs turėtumėte rasy-

dari mės *r k°kiu greičiu dirbti-
lezinojo. kad yra .toks že- "is. satelitas ‘^..skristi 

lygiai vieną parą aplink že
mę lygiagrečių (pusiaujo) 
kryptimi ir būdamas žemės 
ašiai statmenoje plokštumo
je, kad iš žemės žiūrint atro
dytų amžiams bestovįs vie
toje. pav., virš Nevv Yorko, 
Maskvos, Tokio ar kt.

Dar blogiau Maikis nupa
sakojo, kaip satelite galima 
išgerti stikleli.

Visiškai priešingai: į visas 
puses vienodai leigvai gali
ma išpilti stiklelis ar Įsidėti 
į bumą maisto. Satelite ide
ališkai veikia veiksmo ir a-

mvnas, kaip dabartinė Ame
rika, bet žinojo Indiją, nes 
Europa jau vesdavo su ja 
prekybą. Bet keblus ir pavo
jingas buvo kelias Indijon, 
dažnai užpuldavo plėšikai. 
Todėl Kolumbas sugalvojo 
pasiekti Indiją jūromis iš 
antros pusės. Mat, jis buvo 
gau Įsitikinęs, kad žemė yra 
apskritas kamuolys, todėl 
plaukiant iš Ispanijos į va
karus reikėtų Indiją pasiek
ti iš kito šono. Jis išplaukė 
trimis laivais su 88 žmonė
mis. Plaukė apie pustrečio

J. Skinderis

ĮVAIRENYBĖS
Vabzdžiu greitis

Iš vabzdžių greičiausiai skrai
do raiboji kandis. .Ji įveikia nu
skristi per valandą iki 50 kilo
metrų.

žiogai skraido 30 kilometrų 
per valandą greičiu, kamane 14.

taveiksmio d< >nies.
Priešingai: iabai atsargiai

reikia kiloti stiklelį. r.es 
kiekvienas staigesnis truk
telėjimas vandeni išmestų 
priešinga dugnui (stiklelio) 
kryptimi. Tic-a, su stikleliu 
būtų kiek sudėtingiau, bet, 
pav.. buteli (besvori) kils
telėjus staigiau burnos kryp
timi ir paleidus iš rankų, ga-1 
lėtum ir dantis išsidaužyti, o 
buteliui taip sustotus, van
duo ištikšiu ant viso veido

bet, matote, ir mūsų Vatika
no davatkos bei smetoniniai 
nege resni.

Mirė O. Sačikauskienė
Kovo 5 d. mirė ilgai ir 

sunkiai sirgusi Ona T. Sači- 
kauskienė-Tabaraitė, 56 m. 
amž., kilusi iš Pagrindų kai
mo, Kalvarijos valsč. Būda
ma Lietuvoje, ji mokytojavo 
kuklių pradžios mokykloje, 
Lazdijų valsč., 1923 m. ište
kėjo už Pr. Sačikausko ir at
vyko į Argentiną, o vėliau iš 
ten atsikėlė į Urugvajų. Pa
laidota Cerro kapinėse.

Velionė buvo išmintinga 
ir maloni moteris. Lai būna 
jai lengva svetingo Urugva
jaus žemė!

“Gintaras“ Brazilijoje
Urugvajaus Tautinių šo

kių Sambūris "Gintaras“ y- 
ra įsteigtas mokytojos G. 
Stanevičienės ir jau keletas 
metų jos su dukra stud. Ni
jole vadovaujamas.

Kovo pradžioje jis išvyko 
į Braziliją, kur šoks, dainuos 
ir vaidins Porto Alegre, SaoDr-jos vadovybė mokėdavo

paruošti gražią, idomia ir i- . O11. »,■ , . -- . . .• ® ‘ * 1 aulo, Rio de Janėno ir ki-vama programa. Būdavo pa-1. ..i. lietuvių gyvenamose<li-kviečiami kalbėti ir nelietu
viai iš žymių nacionalistų, li
beralų, socialistų ir net kata
likų.

• abartiniai draugijos va
dovai bijo pakviesti ne tik 
pažangesnių lietuvių, bet ir 
tikrų demokratų intelektua
lų urugvajiečių.

Ganaus į,lauko dešinieji, 
bitės ir grambuoliai n, petelis- užgrobę Kultūros I)i-ją, ne- 
kės io. Kambarinė musė lėta — įsileidžia į ją socialistų, liau
tos greitis e,i km. per valanda, “ininkų ir kitų demokratlš- 

įl ai galvojančių lietuvių, net 
Akląją sapnai jr kurie prieš 30 metų tą

lš prigimties akli žmonės vi- draugiją įkūrė, jai vadovavo 
ir nuo komunistų antplūdžio 
apsaugojo. Kurie joje buvo 
pasilikę, tie aršiu davatkų 
visokiais būdais provokuo
jami ir dėl to priverčiami 
pasišalinti.

siškai kitaip ir sapnuoja.
Sapnai remiasi žmogaus per

gyvenimais. Aklųjų iš prigim
ties sapnus sudaro garsiniai, ly
tėjimo vaizdai. Regimųjų vaizdų 
jie savo sapnuose nemato. 

Plauku skaičius

desnėse vietovėse.
Nei pati vadovė, nei jos

padėjėja su sambūriu ne
vyko. Tą išvyką organizavo 
kunigai ir jų klapčiukai. Iš 
Sao Paulo atėjo žinia, kad 
ten nuvykę kunigų vadovau
jami gintariečiai Uiugva- 
jaus Lietuvių Kultūros Dr- 
jes, socialistų įkurtos ir kle- 
rikalų-smetonininkų užgrob
tos vardu uždėjo vainiką ant 
jėzuito V. .Mikalausko lie
tuviško barzdoto Rasputino, 
kapo. Ką tas reiškia?

M. Krasinskas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
Kai taip elgiasi Kremliaus galite gauti Keleivio įstaigoj 

pastumdėliai, nesistebime, už 50 centų.
žmogaus galvos plaukų skai- Į 

čius nevienodas. Blondinai turi 
plauku tarp 80-100 tūkstančių. J 
•Jų plaukai būna plonesni, negu 
brunetų. O brunetai turi apie

• 150 tūkstančių plaukų.
i žmogaus plaukas yra gana 
tvirtas ir gali išlaikyti iki 120

• gramų svorio.
1 Plaukas išgyvena tarp 2-4 me-
i tų. Auga plaukai ne visiems vie-ir t.t. ir t.t.

Man gaila.
toks gudrus Maikis kol kas "ien>s žmonėms tarp lfi-24 metų.
nesusivokia mechanikos dės-j prješ Įdedant i krosnį bulves 
niuose ii klaidingai juos tė- kepti, kartu su kepsniu reikia

kad visuomet nofla‘- Greičiausiai auga jau-

vui paaiskine

Juozas Bulota.

su
apibarstyti miltais, 
gaus gražia aukso

Tada jos 
geltonumo

Ginklu ir mechanikos inž. si*a,v«3-

“Keleivio” 1962 lietu

KALENDORIUS
JAU IS51ŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS

NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ ISSIUNČĮAME
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams jau atspausdin

tas. Jame yra daug Įvairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai 
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broa<iwav —:— So. Boston 27, Mass.
■



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTOM - Nr. 14, Balandžio 3, 1962

BALANDIS

MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS ŽUKAUSKAS

iMBsanian
VIENUOLIS

Užžėlusia taku
Tęsinys

Tapęs klieriku, jis jau ne tik nuo jų nebesikratydavo, 
bet, atvirkščiai, joms. tartum, pataikaudavo ir, pindamas 
savo. svajones, nebelaikydavo jų nuodėme.

— Juk jų, moterų, yra pusė visos žmonijos, juk jas 
Dievas leido mums, kad būtų mūsų gyvenimo draugės, 
juk jei kiekvienas vyras išsirinktų sau moterimi mylimąją 
mergelę, jei dvi sielos, du kūnai susilietų galingoj meilėj 
; vieną, koks gražus tada pasidarytų žmonių gyvenimas- 
štai kada ateitų Jo karalija žemėn — tokios mintys pri
vesdavo Malduti, dar klieriką, ligi to, jog paskui kamuo
davo ji gražios nekaltos mergelės dieną bemąstant, nak
timis sapnuojant.

Žiemą, būdamas seminarijos mūruose, laukdavo 
šventadienio, kada per sumą, einant apie bažnyčios šulus, 
jis galėdavo matyti vieną simpatingą, labai jam tinkančią- 
i Katriutę panašią mergaitę, kuri plačiai išskėstomis aki
mis visuomet Į ji ilgai, ilgai žiūrėdavo. Eidamas iškilmin
goj procesijoj apie bažnyčią, klierikas nežiūrėdavo taip 
dievobaimingai i didiji altoiių. kaip i tą mergaitę.

Nors jie akimis ir daug kits kitam pasisakydavo, bet 
kas ji tokia ir kodėl taip i jį atsidėjusi žiūri, klierikas ne
žinojo.

Tiesa, rado jjs, kartą parėjęs iš bažnyčios, sutanos 
kišenėj laiškeli nuo kažinkokios Miliutės, kuri karšta" 
prisipažino ji mylinti: bet nuo kokios Miliutės, ar nuc 
tos simpatingos mergelės, ar nuo kitos kokios, klierikas 
taip ir nesužinojo.

O vasarą, parvažiavęs iš seminarijos namo. šventa
dieniais pasislėpdavo klebono sode tarp liepų ir iš ter 
žiūrėdavo, kaip eidavo i bažnyčią gražiai apsitaisiusių 
žolynais pasipuošusių mergaičių būriai, kaip sustojusio? 
ties klebono sodu mazgodavos upely kojas, audavos ”bur 
lėčiais“ ir linksmai šnekučiuodavos.

Žiūrėdavo tada klierikas, gėrėdavos ir lygindavo jar 
fu skaisčiomis- masinančiomis, viliojančiomis- uždraus 
tame daržely augančiomis rožėmis, i kurias galima kiel 
nori žiūrėti, kuriomis galima kiek nori grožėtis, bet kurii 
neseka nei skinti, nei palytėti.

Jam tada rodės, kad kaip vimo? gražina darželi, tai’ 
kitos — visą pasauli.

Besvajodamas ir bežiūrėdamas i banguojančius iu 
gius, Į toli mėlynuojančią girele. Įsivaizdavo kunigas 
kaip būtų malonu ir kokia didelė neapsakoma būtu laim 
prisiglaudus prie Katriutės ir primygus veidą prie jo 
karštos kiūtinės taip. kaip jis kitada darydavo, kol da 
buvo laisvas, suknelės nesuvaižytas žmogus.

Juo ilgiau svajojo ir nerimo kunigas, juo labiau i 
aiškiau pradėjo suprasti, kad. palikęs kunigu, išsižadėję 
savo tikrosios laimės, išsižadėjęs brangiausios Dievo flo 
vanos — meilės.

Juk viskas žemėj, štai, visi paukšteliai ir vabalėliai 
gyveliai ir augmenėliai, visi atvirai mylisi, visi tąją metf 
gyvena, puošiasi — visi dėl meilės, visiems meilė...

— Tik aš, žmogus!... Gamtos karalius!...
— Dėl tėvų Įnorio, dėl tamsuolių fanatikų prietan 

išsižadėjau gražiausio jausmo — meilės.
Ir kam tas celibatas, kokia kam iš to nauda? Dėl t< 

mes dabar kenčiame, kankinamės, laužome savo ižadus 
esame nenatūralūs vyrai ir veltui kovojam su prigimtimi 
kad kažinkeno kada nesuprastas Kristus...

— Kad bent pašaukimą turėčiau arba dovaną Diev< 
žodi skelbt, o dabar ... nelaimingas žmogus!

— Ne veltui mokvtų žmonių yra pasakyta, kad vyra 
ar moteris gali būti laimingi, gali visiškai apreikšti save 
gyvybę, savo jėgas, tik vienas su kitu susidraugavę, su 
si jungę.

— O toji pati gamta! Negi kitaip viską sutvarkė?
Ir kunigas Maldutis domėjosi laukinių gėlių keiu 

apie kuri skraidė ūždamos bitelės ir gražūs drugeliai 
nešiodami nuo vyriško žiedelio i moteriškąjį meilės 
dulkeles.

— Tik vienas žmogus, gamtos karalius, suteršė t? 
šventą prigimti, ta pačią meilę iškeitęs žemu gašlumu ii 
padalinęs savo kūną, viena dailia harmonija sukurtą, 
gražias ir bjaurias dalis... — galvojo kunigas, akimis se 
klodamas ratuotas biteles ir gražius drugelius.

Ir jei žmogaus laimė pareina nuo jo paties nuovokos 
nuo pasitenkinimo savimi, tai daug laimingesnis būčiau 
nesimokęs. Neskaitęs būčiau ”K\varta1nik Teologicznv“ 
nebūčiau turėjęs jokio supratimo nei apie Darvino teoriją.

Tavo vardas nuo seno — balandis,
O šiandien — taiką.
šiandien noriu balandi padangėn skraidinti 
lr seno ir jauno ranka.
Balandžio jokis nesugeba vanagas 
Sugauti ir sudraskyti.
Gražu pažiūrėti, kai, priešo išvengdamas, 
Jis saulėje nardo ir švyti.
Kai pašelmenėj ar ant stogo 
Burkuoja balandžių pora susiglaudus,
Ir seno ir jauno krūtinę 
Užplūsta jausmai
Svajingi, ir džiugūs ir graudūs.
Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru 
Balandy pražysta gražiausia svaja.
1 eklesti pasaulyje
Meilė ir džiaugsmas
Taikos globoje.

V. Mykolaitis-Putinas

Vienos vaikų choras

jo 2 valandas miegotu Bet .Marija Žilinskienė ir Birutė 
jau po 1 valandos atbėgo | Navickienė.

V. CEKAUSKIENĖ GRINKEVieiOTĖ

s Juos dar vadina “dainuojančiais an- 
gėlais“. Tai pasaulyje žinomas choras, 
kuris susideda tiktai iš 9-13 metų ber
niukų. Šitas choras buvo Įsteigtas 1498 
metais Austrijos karaliaus Maximiliano 
Pirmojo. Karalius ji išlaikė, jis giedojo 
karaliaus pilyje — bažnyčioje. Kai 1918 
metais griuvo Austrijos karaliaus sostas, 
choru susirūpino rūmų tarėjas Schmitt. 
Dabar choras išsilaiko iš savo koncertų.

Choras koncertuoja visuo- uniformą. Jų vedėjas prade
gė žemynuose. Jo dalyvių da juos skirstyti ir šaukia 
lalsai: sopranai, kaip skais- "tėvų“ pavardes. Mes gan
ūs varpeliai, puikūs mezzi nam du berniuku 9 ir 12 me- 
r skambūs altai, taigi atro- tų amžiaus — Josef ir Ru- 
lo, kad angelai gieda. dolf Rudi. Jie prieina prie

Kai kasmet keli berniukai mūsų, nusiima kepures ir 
lėl jų baisų pasikeitimo tu- bučiuoja rnan ranką, saky- 
i apleisti chorą, Vienos. darni: “Giuess Gott“, mū- 
aikraštyje pasirodo nedide-j s»škai: “Garbė Dievui“, 
is skelbimas, kad ieškomai Kol aš ruošiau pietus, ma

ch orą naujų dainininkų, i no vyras kalbėjosi su bemiu- 
Tada tūkstančiai tėvų atve-, kais ir mokė juos lietuviš- 
la savo 8-9 metų sūnus ty-:k„ žodžių. Po pietų jie turė-
imui, bet tiktai keli paren-j_________ _________ _ __

kami ii- priimami Į chorą ir
ipgyvendinami bendrabuty.
Fenai jie veltui gyvena ir 
anko mokyklą.

Paskutiniuoju metu cho- 
as gastroliavo po visą pa- 
auli, jis buvo JAV. -Japoni- 
oje ir kituose kraštuose.
Grįždamas nomo Austrijon,
Vieną, jis užsuko ir Į Pinne- 
ergą. Aš jau seniai norėjau 

Į išgirsti, bet iki šiol jis vis 
įasirodydavo ten, kur tuo 
netu manęs nebūdavo. Aiš- 
:u, labai apsidžiaugiau, kad 
labar ne tik ji išgirsiu, bet 
let du tų “angelų“ paimsiu 
>as save nakvynei ir, apla- 
nai, globai.

Koncertui skirtos dienos 
vtą aš su vyru ir kiti būsi- 
nieji "tėvai“ susirinkome 
otušės aikštėje. Aš maniau.
:ad tik mes būsime be auto- 
nobilio, bet pasirodė, kad 
isi “tėvai“ buvo be mašinų,

> kurie ir atvažiavo- tai sko- 
intom. Mat, turtingieji žmo- 
įės vaikų priimti, nenori tu- 
ėti nereikalingų rūpesčių...

Laukiam. Netrukus pasi- 
odo didelis šviesiai mėlynas 
autobusas su užrašu: ”Wie- 
įer Saengerknaben“. Susto- 
:a, ir visi berniukai išlipa.
Iie dėvi panašią i jūrininkų

tamačiusio mano praskustą viršugalvį, "sušelmavotas“ 
žmogus.

— Šit šitie žolynai! Kaip jie iškėlė aikštėn, išskėtė,

TELEVIZIJOS VAISIUS

Tami Haugen. 15 mėnesiu 
amžiaus, ir jo 4 metu bro
liukai dvyniai žiūrėjo televi
zijoj krimina linj filmą. Jis 
taip juos paveikė, kad vy
resnieji pradėjo vaidinti. 
Jie. paėmę tėvo (policinin
ko) antrankį (handcuffs) 
juo surakino Tarai kojas, 
nepaisydami jo protesto. 
Motina turėjo pašaukti poli
ciją. kad vaiko kojas Išlais
vintu.

Rudi klausti mane, ar jie tu
ri ir antrą valandą miegoti? 
“Na, sakau, galite nemiego
ti, bet vis tiek dar turite lo
voje tą valandą išgulėti“. 
Daviau jiems žurnalu žiūri
nėti ir razinkų. ir jie buvo 
visai patenkinti.

Vėliau jie susitvarkė, ap
sirengė uniforma, aš juo.- 
pabučiavau, ir kartu su vyra 
išėjo į salę, kui- pirmiau tu
rėjo būti repeticija, o po jos 
koncertas. Aš atėjau vėliau.

' Mums su vyru, kaip ir ki- 
i tiems "tėvams“, buvo rezer
vuotos 1 ir 2 eilėje vietos. 
Salė buvo pilnutėlė, ir, kai 
pakilo uždanga, mes visi 

-pradėjom pirmiausia sceno
je ieškoti “savo vaikų“.

Koncertas buvo puikus, ir 
publika negailėjo katučių. 
Antroje dalyje buvo suvai
dinta muzikinė komedija. 
Josef ten vaidino adjutantą 
o Rudi... mergaitę. Po kon
certo aš dar pakalbėjau su 
choro dirigentu ir su vedėja. 
“Mūsų berniukai“ priėjo 
prie mūsų ir labai rūpestin
gai padėjo mano vyrui užsi
vilkti paltą. Jie taip stengė 
si. kad ealu gale vyrui tikrai 
tai pasisekė.

Kitą rytą gaila man buvo 
juos žadinti, bet reikėjo. Jo
sef nuėjo praustis, bet Rudi 
tuoj pradėjo rengtis unifor 
ma. Man teko ji pričiupti ir 
varyti pirmiau nusiprausti 
Jie ne visai tokie vaikai 
kaip visi. Iš vienos pusės jie 
yra "įžymybės“, artistai, fo
tografuoti kartu su karaliais 
ir karalienėmis, bet iš antros 
— jie visgi vaikai, išsiilgę 
šeimyninės aplinkos ir šili 
mos.

Prie pusrvčiu stalo pasku
tinis pasikalbėjimas. Jie 
mums pasakojo apie savo 
Šeimas, kurias jie mato retai, 
ir apie savo gyvenimą ben
drabutyje. Keičiamės adre
sai*. Jie retai sustoja priva
čiai. nakvoja dažniausiai 
viešbučius* ir todėl, nors ke
liama po visą pasauli, mažai 
turi draugų.

Tam tikrą valandą "pri
statėm“ Josefą ir Rudi vėl 
prie autobusų. Apkabiname, 
bučiuojame, visi sulipa ir,

' mosikuodami iš abieju auto- 
j buso šonų, dingsta už kampo 
iš akių.

■ ■ ■■ — ■ ■ ■
PABALTIJO MOTERŲ
TARYBOS SUKAKTIS

Tarybas veiklos 15 m. su
kaktis buvo iškilmingai pa
minėta kovo 31 d. Iškilmėse 
dalyvavo ir Moterų Klubų 
?ederacijos pirmoji vicepir
mininkė Dexter Amold.

MIAMI, FLA.

pelną skiria lietuvių laikraš
čiams.

Elena Verbelienė

Našlių banketas
Moterų Klubas surengė 

našlių banketą, kuriame ka- 
aliene buvo išrinkta Jennie 
loodvvill, o karalium ji pasi
rinko Prana Mockų. Praeitų 
metų karalienė Veronika 
Venckienė uždėjo naujajai 
karalienei vainiką ir Įteikė 
gėlių puokštę. Tada naujoji 
karalienė su karaliumi, ku
riam sukako 85 metai, pašo
ko valsą. Matote, kas Flori
doj dedasi!

Anita Navickaitė, Geno
vaitei Lipnickienei prita
riant. Pi anui Mockui jo gim
tadienio jiroga sudainavo Il
giausiu metu.*.

Banketui vadovavo Elena 
Verbelienė.

Moterų Klubas turi virš 
200 nariu, šiemet iis paauko
jo Lietuviu Piliečiu Klubui 
*500 vandentiekiui ivesti 
Moterų Klubas kasmet su
rengia vieną banketą, kurio

JUO K .1 I

Nebijo pasaulio galo
Garsusis prancūzu rašytojas 

Viktoras Hugo (1802-1885) 
mėgo kiekvieną dieną skustis. Jo 

Į skutėjas buvo kalbus žmogus ir 
papasakodavo Hugo visas nau
jienas. Kadangi tuo metu Pran
cūzijoj daug kalbėjo apie pasau
lio pabaigą, tai kartą skutėjas 

! ir apie tai painformavo.
— Dieve mano, žmonės kalba, 

kad ateina svieto galas, kad 
sausio 5 d. žus visi gyvuliai, o 
sausio 7 d. visi žmonės. — kal
bėjo skutėjas.

— Negali būti, — sušuko Hu
go. — O kas mane nuskils sau
sio 6 d?

Visur taupymas
Du škotai pradėjo skęsti ne

toli kranto. Vienas ju sušuko 
ant kranto stovėjusiam žino
mam plaukikui:

— Gelbėk, gelbėk! Aš tau 
duosiu...

Bet antrasis skotas tuo tarpu 
suspėjo jam ranka užimti bur
ną sako:

— Nešauk.sau bėdos! štai at
plaukia gelbėjimo valtis!

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti h* Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu i«-tor’is 
ga”siai ilin«-*ruc*a. parašė St. Mi 
chel’onas. virš 500 nu-'laniu. Kai
na kietais viršais S5.OO. mink'*’’-
viršais ........... .............................. *4.00
kaina ......................................... SI .2?

♦VTLGSNTS I PRAEITI. K. Žuko i 
domūs atsiminimai. 477 psl.^kai 
na ......................................... S5.n0

VAIKO SVEIKATA, parašė dr V 
Tumėnienė. dane svarbiu Datarimn 
vaikų sveikatos klausimais. 130 psl.

DIENOJ ANT. “knvgnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs at«i

s minimai. 404 nsl.. kaina.... $6.0C
1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi

nimų antroii dalis, 592 puslaniai 
Kaina ......................................... $6.00

DEMOKRATINIO BOČIAI T ZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knvga šių dienu klausimams su
prasti. Kaina ............................59c.

It l t'V A BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Jdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
i* miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. iin pu^aūšų, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS P Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičiu krik
što laiku, kieti apdarai .... $5.50

?EM« DEGA. J. Savicko kr.ro m-»ų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lia 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEMft DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl kaina .. $1.50

PASAULIO LIETUVIU ŽTNTNAS 
paruošę Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i- anglų kalb-mie 
apie lietuvius visame pa«aulv i

404 psl Kama ........................ M.50 SOCIALIZMO TEOR1.1 A Tr-m-r-,; Ir
__  ! aiškiai parodo, kaip keitėsi vistio-

blETUVTU DAINOS AMERIKOJE Į menės ’antvarka ir kodėl ii dar
•urinko ir miredse-avo Joną* Ba- j keisis. Kaina .................... 75 Ct.
Ivs. 472 dainos su gaidomis. Ang- į

Hš’ai duota- kiekvieno. dainos ! M^-HISTEMB NEGRĮŽTI M Katf-

KODĖL A8 NETTKTU I DIEVĄ? 
Atvira nuomone, įdomūs armimen- 
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

išplėtojo savo gražius žiedelius, kaip juos išmargino jvai- 
nei apie Hegeli, nei apie Kantą, kuriuos tik po truputi iriomis spalvomis, kad iš tolo priviliotų bitelę, Įkviestų 
apyčiupomis, kaip vaikas dideli obuolį, aplaižiau, ap- pasibučiuoti drugelį! O šitie vėl! Kaip gausiai paskleidė 
graužiau, tepamėcinęs skonio..ir tik.

Gyvenčiau dabar namie, ūkininkaučiau, būčiau vedęs 
Katriutę ir jausčiau ne tik laimingesnis esąs, bet ir žmo
nijai naudingesnis.

Gal turėčiau jau ir vaikučių... 0 dabar niekam netikęs 
ilgaskvernis, iškreiptų idėjų skelbėjas, anot to naktigonio,

1947 m. kovo 8 d. Esslin 
gene, Vokietijoje, Pabaltijo 
valstybių moterys sudarė 
bendrą organizaciją — Pa 

į baltijo Moterų Tarybą, ku- 
į rios tikslas prisidėti prie Pa- 
i baltijo valstybių išlaisvini- 
i mo, skatinti lietuviu, latvių 
ir estu bendradarbiavimą,

Į auklėti jaunimą tautinėje 
ir pabaltietiško draugiškumo 

į dvasioje.
Kad Taiybos darbas būtų 

i veiksmingesnis, ji pasisten- 
! gė Įeiti nariu Į Motera Klubų 
Federaciją, vieną didžiau
sių pasaulyje motera orga
nizacijų. Jos milžiniškuose 

; suvažiavimuose Ta rvbos at
stovės turi pragos priminti
Pabaltijo tragediją.

Taryba savo raštais Įvai
riom organizacijom primena 
komunizmo pavoju ir aiški
na Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės atstatymo rei
kalą.

Tarybai pnmininkauja 
kasmet kitos tautos atstovė. 
Praeitais metais pirmininka
vo Ligija Bieliukienė, kuri 
kovo 31 d. tas pareigas per

aplinkui žiedų kvapą, ištryškino saldžias limpamas sultis!
Kiek čia meilės! 0 čia! Kaip dailiai sutvarkė Viešpats 
pasauli! Garbė Tau, pasaulio Kūrėjau, garbe! — ir kuni
gas, kilstelėjęs aukštyn i dangų sunertas rankas, nuėjo,leido latvei Gilija Dniva.. 
tolyn.

(Bus daugiau.)
I Iki šiol is lietuvių, be Bie- 
1 liukienės, pirmininkavo dr.

turiny’. todėl tinka dovanoti rr 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
320 nusi. kaina ...................... $5.00

LIETTTVrTT FALBC<5
Parašė dr. D Pilka Pritaikinta 
Ameriko’ lietuviams, 144 pn-la 
pių. Kaina ............................... $1.04

HARLBOROI’GP'S lithuanian 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
ras vadovėli’ lietuviri kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., karna ............. .. ............ SI -25

NEMUNO SUNOS. Andriau’ Valuc 
ko romanas iš 1935 metų Šuva Iki 
Jos ūkininku ’ukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali* 3«0 
psl. Kaina.................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau’ Valic- 
ko romano antroji dalis, 420 nus- 
lapiai. Kaina .............................$4.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų plėtojimo’5 na;rrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popierių ie. Kaina .................... S8.3C

TIKRA TEISVRE APTE SOVIETU 
RUSTJ.Ą. arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoie. Trumpa bolševiz
mo istoriia ir valdymo praktika, 
labai daug informacijų, 90 psl. 
Kama .......................... .. 50 Cnt.

SENOVftS LIETUVIU PTNTGAI nų< 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybė’ galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė na 
veikslų, 396 psl., geras popie-iųs 
kaina ......................................... »I0.0f

NEPRIKLAUSOMOS I.TETUVOS
PINIGAI, parašė Jona« Karys, la
bai daug paveiksiu, 255 psl. rei 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PAUNKSMft, Ralio Smo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie 
ra. kaina...................................$2.50

ALTORTŲ AEftftLT. V. Potino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystėm 
Visos trys dalys {rištos { viena 
knvga, kieti viršai, 081 puslapis.

to.oa

liškio meistriškas aprašymas, kaio 
karui einant prie t-slo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Va’ ar-” nuo m- 
sų 'vaduotojų*. 530 psl. Kaina $.r>.00

SIAURUOJU TAKELIU. K B. 
Kriaučiūno at’immimr.i iš I ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gwe- 
nimo. 178 psl-, kaina ........... $2.00

SUŽADftTINft. J Titinio 15 trumpa 
pasakojimu 1841 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė V.. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. f,ingis, J. 
Balys Zr J. Žilevičius, 320 nsl.. 
kaina ........................................ $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis do 
$2, ara visos- 3 dalys........... $0.oo

NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 'vairiu lietu, 
višku ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

ATI.AIDU PAVftBYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimų knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 

Kaina............................25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išponis buvo prisidarys 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DftL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ..........................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RftS, 32 psl-, kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mnsuo’e nė
ra vienybės. 80 p’l.. kaina .. $1.0®

ŽEMAi 1KS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
‘ ‘ .................................... 50 Ct,

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway -------•- ■ So. Boston 27, Man.
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Polemika ir kritika
(Atkelta iš 2 puslapio) 

pagal patarlę gerą žmogų visos 
ožkos l*<t«lo.

Vyt. Sirvydas

APIE RAPORTUS. OŽKAS 
IK KITI S DALYKUS

f*. Vyt. Sirvydas ne pirmą 
tartą mini kažkokią spaudą, ku
li sakanti, kad lietuvių “tauta 
:: ii surusinta, o jaunimas išvež
tas.” Aš spaudoje tokio teigimo 
rišu užtikęs. Gal nepastebėjau. 
Todėl tūtų gerai, kad p. Sirvy
das nurodytų, kokia spauda, ka
da ir kokiomis aplinkybėmis to
kius teigimus darė. Tiktai tada 
žinosime, ar tai juokai, pašaipa 
ar kas kita. Lietuvių komunistų 
šiauria Amerikoje irgi panašiai 
priekaištauja lietuviškai spau
dai. bet taip pilt nenurodo šalti
nio ar šaltinių, iš kur tokius 
priekaištus semia.

Kiek reikalas liečia “Keleivi,” 
tai toks priekaištas yra visai be 
pagrindo. “Keleivyje” visada 
buvo pabrėžiama, kad lietuvių 
tautos kamienas yra Lietuvoje, 
o užsienyj gyvenantieji lietuviai 
yra tik politiniai ar ekonominiai 
emigrantai, tautos svarbi, bet 
ntnusveriama dalis.

Tą pasakius, reikia pridėti, 
kad rusu kariuomenės viršūnėse 
buvo šalininkų su lietuviu, lat
viu ir estų tautomis pasielgti 
td>»>. kain rusai pasielgė su Pa
valgio vokiečiais, Krimo toto- 
ri.-bc. kirgizais, čečėnais, balka- 
rais ir ingušais. Tos tautos bu
vo su šaknimis išrautos iš savo 
"• vonamų vieta ir iki vieno iš- 
l’.- škvtos po plačią Sovietiją. Po 
Stalino galo Chruščiovas 195€ 
m. pripažino, kad tokia tautų 
naikinimo noliGka nebuvusi ge
ra. bet apie Krimo totorius ir 
.‘įpie Pavolgio vokiečius ir jis 
neužsiminė. Tu tautų niekas ne 
rrisimena Sovietijoj. Jos ten ir 
teh«*r- išsklaidytos, jei kas iš 
jų išliko gyvas.

Apie lietuviu, latviu ir estų 
iš Movima iš Pabaltijo rašė ame- 
riv ietis žurnalistas “Christian 
Science Monitor” buvęs kores- 
nonden’as Maskvoie. k'>ris to
kia r>"omone girdėjęs iš aukšto 
rusu kariškio tuoj po karo ke- 
linoHnmas nėr Iatvija. Bet Pa-

darbiai yra aukštesni. Tą daly
ką, praeinant, pamini ir p-lė S. 
Narkeliūnaitė, liet tik pamini. . .

Pažiūrėkime dabar, už ką p. 
V. Sirvydas bara J. Jnš., “inicia
lais pasislėpusi” ir todėl neatpa
žįstamą. P. Vyt. Sirvydas ir aš. 
tas neatpažįstamas, kalbame 
apie skirtingus dalykus. Aš ra
šiau apie p-lės Narkeliūnaitės 
kreivą raportą, o p. Sirvydas 
kallia apie pačią S. Narkeliūnai- 
tę. Tai du skirtingi dalykai.

Aš pasakiau savo samprotavi
mus, kodėl skaitau jos rapor
tą “kreivu,” o p. Sirvydas nė vie
no mano samprotavimo neat re
mia ir nueina su kitame laikraš
tyje paskelbta nuomone polemi
zuoti. Nežinau man ar kam ki
tam V. Sirvydas prikišaa, kad. 
girdi, norėta, kad mergina šni
pinėtų. . . ar bent darytų ta. ką 
rusai komunistai gali jiaskaityti 
‘‘šnipinėjimu.”

Aš visai neturėjau noro pasa
kyti. kad p-lė N. turėjo “šnipi- 
•įėti,” aš tik sakiau, kad ji par- 
ežė kreiva raportą. .Jei ji nega- 
ėįo patirti, ką kiekvienas žurna- 
istas būtų bandęs -patirt, ji vis- 
ien dėl to galėjo kreivo ranorto 

leskelbti ir niekas jai nebūtų 
okių prekaištų daręs. Man jau 
eko girdėti net 4 nuomones, ko
lei jos raportas išėjo kreivas. 

Vienas žmogus aiškino, kad duk
tė “negali savo tėvo ir motinos 
užmušti.” Sakyčiau taip. negali 
ir neturi to darvti. Bet

PRINCAS IR BUVĘS PREZIDENTAS

Anglijos karalienės vyras princas Philip, lankyda
mas Pietą Ameriką, buvo ir Argentinoj prieš pat 
perversmą. Paveiksle tada dar nepašalintas preziden
tas Erondizi (dešinėj) su ką tik atvykusiu svečiu.

sutiko pasiimti valdybos na- 
! štą. Be jų, i valdybą Įeina 
visų draugijų-narių po 1 at-
. lovą.

jiems sutikus būti valdy
be, kandidatais sutiko būti:

. Mučinskas. O. Ivaškienė,
A. Girnius,

Revizijos komisija: I. Ga-Į 
linienė, R. Šležas ir J. Son- 
da.

Taigi, tuo metu. kai Ben- 
iruomenės viršūnės pasivy

tos viską i savo rankas 
aimti, jos apačios lyg nesu- 

da sau darbo ir vos vos 
uiipdo savo vadovybes. Ar

šachmatams. Taip pat išgir-i NAUJAUSIOS KNYGOS
ta erdvi ir daug kaštavusi! ----------
klubo salė. Globė tikisi at- LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
einančias didžiojo Bostono. MERIKOJE, St. Miehelso-
šachmatų pirmenybes maty
ti E ir Broad'.vay gatvių 
kampe (suprask: L.P.D-jos 
namuose).

Grįžo Ch. Savickas

Kovo 24 d. iš Floridos gri
žo Charles Savickas, išbu

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

ves ten šešias savaites. Jis Į VIENIŠI MEDŽIAI, romą- 
sako, kad iš šiltųjų kraštų! nas, parašė Aloyzas Baro-

e\ ei ta pagal voti, kodėl1 je.

ruošiasi grįžti ir daugiau 
bostoniškių vasaroti šiaurė-

up yra:
Ž—is Siuntinius jau gauna

Miestas be susisiekimo

VIETINĖS ŽINIOS

Nuo šeštadienio ryto iki 
pirmadienio ankstyvo ryto 
Bostonas buvo likęs be vie
šojo susisiekimo — streika
vo miesto viešųjų susisieki
mo priemonių 4,500 tarnau
tojų. Streikas būtų ilgiau už-

--------------------- sitęsęs, jei gubernatorius ne-
Gražiai paminėjo Maironį tikrai kultūringa dalis, ir būtų skubiai gavęs iš seime- 

tik dailininko Viktoro Viz- lio Įgaliojimų paimti tas• 1 J •_ • A •

Mus jnašo pranešti, kad 
siuntiniai, kurie dėl General 
Parcel and Travel Co. kaltės į Keleivio 
buvo sulaikyti, bet vėl pa-į 
siųsti, jau pasiekė adresa
tus.

nas, 117 psl., kaina $1.50 
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina...............$3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano

Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
kaina ..................... $3.00.
Tas knygas galima gauti 

administracijoje:
636 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Mokslas — didelė galybė.
ATLEIDO DIRVOS 

REDAKTORIŲ

Laisvės Varpo parengimai 
visuomet pasižymi aukštu 
lygiu ir gera organizuotumu.

girdos vadovavimu Įrengta priemones savo žinion 45 
scena dar ilgai švietė žaviais dienas. Jis tuoj paskyrė gen.
lietuviškų audinių raštais. Whitney susisiekimo Įmonei

tai nekreivo raporto iš jos nie
kada nesulauksime, nes po an- 
tro apsilankymo, reikės duoti 
komunistams kyši dėl trečio ap
silankymo ir t. t. Kaž kas sakė. 
<ad jos kelionė buvusi apmokė
ta. liet p-lė N. tą griežtai nugin- 
čijo. . . P. V. širvvdas klausia, 
kur aš buvęs per 20 metų? Sa
kyčiau tas visai nesvarbu. Svar
bu ar aš pajėgiu atskirti kreivą 
raportą nuo nekreivo’ O tą pa
liksime kitiems spręsti.

P. Vyt. Sirvydas ar tik nebus 
parašęs pačią griežčiausią p-lės------ ... TSfi.lopniv nuima. oi? - .bi .r.

Lu ruiecių tarnautojų streikas ir lie- balsu nutarė streiką baigti
scena buvo skoningai išpuoš- ‘ tingas oras, bet ir tai malo- pirmadienio įytą. Ginčytini
ta gražiais tautiniais audi
niais, o vidury kabojo poeto

nu buvo regėti ne tik nema
ža vyresniųjų, bet ir gražų

Maironio portretas. Minėji-ibūrj ‘jaunimo, 
mas pradėtas gedulingumar- į Antrojoj daly susirinku- 
su, kuris būdavo grojamas sjejj prje sbi]ų užkandžiavo

N. raportas parašytas “šantū 
riai. blaiviai, neutraliai ir objek-

^’tiio kraštuose rusai pasirodė Į „ Objėktvvus raportas nė-
“b..man.sk. ne nas.tenk.no .s- nes jame daug da,yRų apej
trėmimu tik žymios dalies lie
tuvių. latviu ir estų tautu. Tik 
t'kru skaičių, kiek mūsų tautos 
žmonių buvo ištremta, kiek jų 
žuvo trėmime, kiek gavo leidimą 
sugrįžti i tėvyne ir kiek dar da
bar tebėra sovietu vergi io i. mes 
re*« r»me. Jei V. širvvdas tokius 
davinius turi. kodėl iu nenaskel- 
b:a’ Būtume visi dėkingi.

1 ietuvių tautos rusinimas 
vvk«ta Įvairiais būdais. Prie vi
su žinomu, dažnai minėtų snau- 
doie reikia paminėti mūsų laik
raščiuose neminima lietuviu kė- 
’jr^asi i įvairiausias Sovietijos 
dalis uždarbiauti, nes kitur ūž

ta, o jeigu jis yra “neutralus,” 
kaip p. V. š. sako tai neutralu
mas tarp pavergtos tautos ir pa
vergėjų yra blogiausia atesta
cija tam raportui.

P. V. Sirvydas baigia išvadin- 
<!amas visus, kurie neprielankiai 
atsiliepia apie p-lės Narkeliūnai- 
*ės raporto “ožkomis.” Tas tik 
-odo. kad “kultūringų žurnalistų 
darliO stilius” nėra užkrečiama 
“ga. O išduodamas tam raportui 
“neutralumo” liudvma p. širvv- 
das ir pats atsidūrė “ožkų” mi
nioje.

.L Jnš.

prie Nežinomojo kareivio 
kapo Kaune, Karo muzie
jaus sodely.Visi iškilmių da
lyviai sustojo susikaupę. Ta
da L. Vaq>o vedėjas P. Viš
činis taria trumpą jungos 
žodi, vėl suaidi iš garsintuvo 
”Ten, kur Nemunas banguo
ja“ garsai, ir studentai pa
deda po atgimimo dainiaus 
portretu dvi puokštes gėlių.

Dabar apie Maironį kalba 
poetas Stasys Santvai-as. 
Gražiu ir turiningu žodžiu

ir dalijosi Įspūdžiais.
Visuomenei telieka tiktai

būti dėkingai programos da
lyviams ir organizatoriams
už tas prasmingas valandas.

•_r.-IS

Bendruomenė vos vos 
sulipdė valdybą

Kovo 31 d. buvo antrą 
kartą kviestas L. Bendruo- 

i menės apylinkės narių susi
rinkimas, i kuri iš virš 100

jis vaizdingai apibūdina kviestųjų teatėjo 34. 
Maironį — Lietuvos prisikė-j jam vadovavo V. Kubi-
limo poetą, laisvės pranašą.! Hus, sekretoriavo K. Nenor-
nušviečia jo poezijos reikš
mę ir Įtaka lietuviškai visuo
menei anais laikais, jos gai
vinanti veikimą sunkiausio-

tas. Apie valdybos veiklą 
1961 m. pranešė pirm. P. 
Žičkus: Įvykdyti krašto ta- 
rvbos rinkimai, kuriuose ii

mis tautai valandomis, jos „erai išreklamavus mažai te-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusi New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės ; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or 
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkitais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

magiškąją kibirkštį jauni
mui. St. Santvaras ragino ir 
šių laikų mūsų jaunimą Mai
roniu daug daugiau domėtis, 
jo poezi ja skaityti ir jos gro
ži pažinti. Jis prisiminė ir 
savo asmeniškus susitikimus 
su Maironiu ir tą Įtaką, kurią 
jam tada tas didysis poetas 
darė..

Po paskaitos akt. Alek
sandros Gustaitienės vado
vaujami jaunimo ir dramos 
sambūrio atstovai žavingai 
padeklamavo eilę Maironio 
poezijos kūrinių: Algis An
tanavičius prologą iš Kęstu
čio mirties, Rita Ausiejūtė 
Sudiev ir Vasaros naktį, 
Gintaras Čepas — Tėvynės 
dainos, akt. Irena Nikolsky- 
tė — ilgą ištrauką iš Jauno
sios Lietuvos ir nuotaikingai 
pabaigai 11 metų amž. Biru
tė Vaičjurgytė — Pavasarį 
ir Šarką.

Jaunieji gabūs deklamuo- 
tojai buvo palydėti nuošir
džiais publikos plojimais,

Scenoj atliekamiems Mai
ronio kūriniams muzikinę 
nuotaiką sudarė komp. Ju
lius Gaidelis pianinu.

Tarp deklamacijų iš mag
netofono juostos buvo trans
liuojamos Maironio dainos, 
o visa programa užbaigta 
bendrai giedamu minėjimo 
dalyvių himnu "Lietuva, tė
vyne mūsų“.

Taip baigėsi ši iškilmių

Tautininkų laik raščio 
“Dirva” redaktorius Balys 
Gaidžiūnas dėl kažkokių 
priežasčių atleistas iš parei
gu. Jo vieton paskirtas J. 
Čiuberkis.

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMASTYTI?

klausimai aiškinami.

PARENGI M Ų K ALENDORI I S
Balandžio 13 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali salėje estės 
smuikininkės Celio Aumere 
koncertuos, rengia Pabaltiečių 
Draugija. * ♦ ♦

Balandžio 28 d. L. Darbininku 
Dr-jos 21 kuopos kortų vakaras 
Sandaros salėje.

* * *
Balandžio 22 d. skautų Lapinų 

vakaras L. Piliečių Dr-jos salėje.
* * *

Gegužės 6 d. Sandaros Mote
rų Klulx) karalienės pagerbimas 
L. Piliečių Dr-jos salėje.

♦ ♦ »
Gegužės G d. 3 vai. popiet So. 

Bostono aukšt. mokyklos salė
je komp. J. Kačinsko vadovau
simo .Viebose simfoninio orkes- 
ro koncertas. rengia Įkilto 

skyrius. * # *
Gegužės 20 d. Mišraus choro 

koncertas So. Bostono aukšt. 
mokyklos salėje.

Jfc 3Įt
Birželio 24 d. Laisvės Varpo 

gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

* * *

dalyvavo; surengtas Moti
nos Dienos minėjimas; prof.
J. Ereto paskaita ir prel. P.
Virmauskio kunigystės 45 
metų sukakties minėjimas.

Ižd. S. Jurgelevičius pra
nešė, kad paiamu būta 2111J Liepos 29 d. L. Darbininkų 
dolerių, išlaidų 2038.51 dol., Dr-j°s 21 kuopos gegužinė N.
kasoj yra 72.70 dol. Dides
nės išlaidos: šeštadieninės 
mokyklos remontui (prel. P. 
Virmauskio pagerbimo vi
sas pelnas), Vasario 16 gim
nazijai $75. L Varpui spren
dėjo mokestis $20, šeštadie
ninės mokyklos mokiniams 
dovanos knygoms $30 ir mo
kesčio apygardai ir centrai 
$225.

Ilgai vargo susirinkimas, 
kol išrinko valdybą—nie
kas nesutiko kandidatuoti. 
Pagaliau, matydami, kad 
reikės skirstytis valdybos 
neišrinkus ir senajai atsisa
kius, Stasys

Sv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ŽMONĖS SUGEBĖS NIC.ALĖTI 
TĄ. KAS JI OS KANKINA

Tairi vienintelė visos žmonijos vil
tis vra Karalvstė Kristaus, kuris tu
ri karaliauti kolei visi Jo oriešai bus 
ptažeminti ir nadaryti Jo oaklusniais 
pavaldiniais. Paskučiausioji priešinin
kė. kuri bus sunaikinta, yra mirtis. 
'1 Kor. 15:25. 26). čia suminėtieji 
žmogaus priešai yra tai kas žmo- 
•ru vardina ir kankina iki jo mir
ties. Nuo to visko žmogus bus neto
limoje ateityje apsaugotas.

tegul anin tai oaliūtiija mums 
Jungtinių Valstijų Patentų Ofi a- <> 

j no, pat ir kini šalių užm ai. - p: 
tfujrai auk- tai. kas įvyko veji šinr- 
n ' io citroje, itakartinis trazinis ži
balas buvo isrn tas 1S75 m. ir tais 
pačiais metais buvo išrastos m :-:n ; 
"anonimui dirbtinio ledo. Tclcfon: s 
hkivo išrastas 1876; fonosmtfas ir 
tra/.olinas automobiliui IS“7 m.

Tik paskutiniame dvidešimtmi-ty ;e 
medicinos mokslui tepavyko at skiri i 
plaučiu džiovos, pasiutimo, choleros, 
dipterijos ir tetartas bakterijas. Oru 
išpučiamos padangos buvo išrastos 
1K1H1; X spinduliai ir motociklai 1895; 
violetiniai spinduliai ir »«cvie,inis tc- 

... ... . , Grafas IJSBS; Ir railiamas me-skaitydamas ne tik juok- ta)s.
dės, bet ir susimąstysi, pa-

i i at-iam laikui mes "alinto priskaityti 
dar r:'švinui mašinėles, pinijru ----

Kas nenorėtų! Juokas ir 
T? a nuotaika tai juk sveika
tą. Todėl Įsigyk .Antino Gu
daičio humoristinių oilėraš- 
iu ir satyrų knygą “Anapus 

Teisybės,” kaina $2.20. Ją 
Talite gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Pažymėtina, kad šią kny

Eastone.
* * *

Spalio 14 d. Laisvės Varpo 
tradicinis rudeninis koncertas 
L. Piliečių Dr-jos salėje.

Boston Globė apie Merkio 
pagerbimą

matęs pliką teisybę.
t*+-t -f

.1

; SIŲSKITE PINIGUS 
I USSR per

t GRAMERCY— Dept H 
* 74 1 Broad St„ patalpa 925 

NEWARK. N. J.
N Y Telefonas M IT 9-0598 

Specialistai nuo 1947 
Turi Rankų Departamento j 

leidimą ir apsidraudę 
BONDYTI sumoj $20.000 

Prašykit smulkių 
Informacijų.

sau
gojimui spintas, krutamo«»sius pa- 
vcikslus. sudėjimui mašinas, ratvė- 

I karius, radio transliavimu, tclevizi- 
ia. raketas ir daug kitų išradimų. Be 
to dar pasirodė žymi pažanga medi- 
. i nos ir kitose mokslo šakose.

(Bus daugiau,
Į Mes turime pasiskaitymui lapelių 
ir knygučių įvaira-’s turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašyk it mums laiškų 
ar atvirutę gausite nemokamai.

I.. B S. A 212 E. Jed Street 
SPRING VAI.I.EY. ILI..

Vedybos
Pusamžis vvras vedybų tikslu nori 

3 susipažinti su mergina arba našle.
Turtas nesvarbu. J šia šalį atvykau 

rieš antra pasaulini karų. Rašykite: 
428 E No. (Jariield Avė.
Vonterev Park, Calif. (17

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
yra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilgumą. Kas tą knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybę. Knvga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik $1.

Kita knyga laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto, 2-as 
tomas, šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas jie per vieni, kokie ju darbai ir t. p. Knyga su dro- 
bės viršeliais. 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu :

L. B. S. A. 212 E. 3rd St., Spring Valley, III.

Sekmadienio, balandžio 1 •' I
d., šachmatų skyriuje tas, 
dienraštis šiltai atsiliepė a- 
pie So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos surengtą Kazio 
Merkio pagerbimą, Į kurį 
dr. A. Kapochy sugebėjo su
traukti daug K. Merkio 

Jurgelevičius, j draugu ir gerbėjų. Laikraštis; 
Antanas škudzinskas ir Al-Ipabrėžia, kad šis Įvykis da-, 
binas Karosas “aukojosi”—vė daug naudos Bostono i

COSMOS TRAVEL BUREAU
PIONIERH S KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS |
LSSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Mm parūpiname viza* į USSR a-m^nims. kurie čia alvyfce 
per ar po II Pasaulinio Karo ir dabar yra JAV-bių piliečiai.

AR JI S NORITE ATSIKVIESTI SAVO GIMINES I.Š USSR? 
SUSIŽINOKITE SU COSMOS

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 WEST l'.th ST, NEW YORK 36. N. Y. — Tel. CI 5 - “711

OOOOOOO^BOOOOOOOOOOOOOOOOI

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auklėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SUS. GYVYBES APDRAUDA IK* 910,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA Iki $10.000 dedimOai 

lr dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Pto 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atel
čiai.

SLA—SVEIKATOS Ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMI 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesi.

ŠIA apdrauda—SAUGI, NRIJEČIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Ik 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus lr apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse Uetuvių ko
lonijose ir SLA Centrą RaAykite tokiu adram:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
’ 307 We«t 30th Street, New York 1, N. Y.

nas.tenk.no
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Sandaros kortų vakaras Makaitis pasižymėjo

I

V ietines žinios
džiagų ir kitų daiktų normos

------— j nepakeistos, kaip nepakeisti
l ei Velykas Bostono la-'ir mokesčiai. Siuntiniai iš

imu rengia šokiu ir lietu- siunčiami iš Bostono centri-

Linksmos Velykos

Ši šeštadieni, balandžio 7 Sekmadieni, balandžio 1 
d. 7:30 vai. vak. Sandaros d. pasibaidė tris dienas tru- . 
salėje bus kortų vakaras. \ i- kusios Massachusetts šach-, ‘*sko meno vakarą—“Tėvy- nio pašto, kaip galima giei- 
si kviečiami atvykti, nes bus matų mėgėjų pirmenybės. ;*<.s Garsai. Programą išpil- čiausia. Siuntiniai prisiųsti 
vertingu dovanu ir gardžiu nirma vieta su 4 • > tašku i iš n., s solistė Daiva Mongir- paštu ar kitu būdu pristatyti

Kas L. Piliečių Draugijų 
išgelbėjo ir kas ją žudo

Apie tai Jaunutis ilgoje 
korespondencijoje komunis
tų " Laisvėje“ Nr. 25 šitaip 
rašo:

’iš pradžių biznis prastai 
sekėsi, ir daug biznio vedė 
jų pasikeitė. Tik užėmu: 
retini bumui biznio vedi 
mą, viskas piadėjo kilti kaip 
ant mielių. Tuoj išsikėlė it 
skiepo ir Įsigijo nuosavą na
mą, Kurj i trumpą laiką iš 
mokėjo ir išremontavo. Ne 
tik kad draugijos turtas au 
go, bet ir narių priaugo iki 
1.700. Kitais žodžiais, net 
miesto valdininkai pradėję 
su draugija skaitytis, ir, ačii 
tik šiai diaugijai, keli lietu
viai gavo vietas valdvietėse.

”Bet pastaraisiais dvejai: 
metais biznis krito katastro
fiškai. Žiūrint ketverių metų 
ataskaitas, beveik niekur pa 
jamos žymiai nepasikeitė, t 
tik baro biznis krito. Kuo 
met 1958 m. baro pelno bu
vo 8113,382.16, o 1961 m. 
jau $85,022.94. Tai kodėl 
toks didelis skirtumas?“

Klausimas Įdomus visiem: 
draugijos nariams, bet Jau
nutis, kuris, atrodo, gerai ži
no draugijos reikalus, Į ji ne
atsako. -Jis nepaaiškina, ko
dėl nuo 1958 m. iki 1961 m 
baro pajames sumažėjo be 
veik $30,000. O juk baro pa
jamos ir sudaro pagrindines 
draugijos biznio pajamas. 
Taigi, norint draugijos rei
kalus pagerinti, tenka susi- 
domėtis, Kodėl baro pajamos) 
taip smalkiai mažėja, ieško-! 
ti priežasčių ir stengtis jas! 
pašalinti. Bet Jaunutis dėl i 
to sau galvos nelaužo. Jis 
dėmėsi nukreipia visai i kitai 
pusę.

Jis visą bėdą suverčia di
pukams. Jie norėję draugiją 
užvaldyti, bet nepasisekę. 
Jie Įkalbėję valdybą Įiengti 
salę, valdyba- girdi,—’"ne- 
permatė viso reikalo, pa
klausė dipukų, ištaisė salę. 
kurios ištaisymas kainavo 
$104,544.00“"

Vadinasi, dipukai kalti, 
kad salė kainavo _ 
kaip $100.000. O ar kas tų 
dipukų pasiklausė, kaip tą 
salę Įrengti ir kiek ji turi at
sieiti? '

Pagaliau šiuo atveju tas ir 
nesvarbu, nes ką salės Įren
gimas turi bendra su draugi
jos biznio-baro pajamų di
deliu sumažėjimu? Kuo čia 
gali būti kalti dipukai? Juk 
jų taip mažai tėra, o vis dėl

to ir jie bare stikleli išmeta.
Jaunutis "katastrofa“ lai

to štai ką: dipukai Įrengto j 
alėj rengia pokylius, prisi

užkandžiu.

šoks Springfielde

pirmenybės.: nus Garsai
ų ir gardžių pirmą vieta su 4’., taškų (iš u-f solistė Daiva Mongir- pastų ar kitu būdu pristatyti 

Į 5 galimų) laimėjo”Carl \Va- aiLč iv Bostono .Moterų tie- kogreičiausiai sutvarkomi ir 
gukas (S. Daugėlienė, I

galimų) laimėjo 
’gner, antrą vietą pasidalino 
* surinkę po 4 tš. D. Scheffer, 
j Algis Makaitis, Battler ir

Onos Ivaškienės vadovau-.goHer. Buvo 30 dalyvių, 
gabena gėrimų ir baliavoja jami tautinių šokių šokėjai Pirma vietą iš moterų pi ma
lki 1 vai nakties, ir, jeigu balandžio 13 d. šoks ir dai- žinla"15 me‘tų Sicilijai Kock.
lonma, kad biznis neitų že- nuos Spi ingf ieldo, Mass. ' -- žai<(lama su vvlai, <urin. 
nyn, tai per parengimus universitete. Be to, prieš pra-1 į .> taškus 
»ats klubas turi kontroliuoti dedant programą bus ir o .
gėrimus/

Bet ar tokia tvarka Įvesta lietuvius ir Lietuvą, 
ik naująją salę Įrengus? Kitą dieną, tai yi-a bąlan
ti-tik dipukai taip daro? Ar džio 14 d.. Sambūris šoks 
edipukų organizacijos, čia Mokytojų kolegijoje Bridge- 
engdamos pokylius, savo \vatery.
>aro neturi? --------------------------

trumpas pranešimas apie Vagys Tautinės S-gos name

E

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
I96U Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
,iio. išsiuvineja, dilba mouoęraiua^. 
Urba žirkavones ir t. t., ir t. t. 

«Iriginalė su penkių melų garantija 
,25 už viską—galima modeli p«> 41.25 

per savaitę 
HA b-SSMMl

Ray Vieiv Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DOKCHESTEK 22, MASS.

Office A V 8-4144 
j Res. AV 8-4144 ir CO 5-8841

etuKas ta. uaugenene, i. išsiunčiami, 
iickūniene ir V. Mališau- Kiekvienam besikreipian- 
kaitė) vad. komp. Juliaus čiam siuntinių, pinigu- mais- 
aioelio. i to bei laiškų pasiuntimo su-

-------------------------- i rijusiais klausimais mielai
patarnaujama patarimais 
bei darbu.

Sandaros 7 kuopa savo Adresas: 359 W. Broadway 
gegužinę rengia birželio 3 j So. Boston 27, Mass. 
d.. North Eastone, Claire Tel. 542-1767
Lai m sodyboje. Kitos orga- Vedėjas J. Vaičaitis 
nizacijos prašomos tą dieną (Skelb.)
iikinku nerengti. ! _______________________Z O |

BI TAS NIOMM
5 kambarių butas Ruxbury pirinania 
.'iksu-, aliejaus naujas šildymas, su 

visais patingimais. parko.
Skambinu liet kaila TA 0-3179. Xa- 

į mą galima ir nupirkti prieinama
! kaina. (14

Sandaros gegužinė

’i autinės S-gos nemų šei
mininkai, atėję kovo 30 <1. 
vakare, pastebėjo, kad rūsio 
iangas išmuštas, apdrasky- 

<■>.-• durvs rūsv i atskira kam-. • s *■
bai i ir abiejuose aukštuose/

DĖMESIO!
RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Krautuvė, kurioje priima
mi siuntiniai—Gift Parcel 

_____ nesugebėta jų atidaryti. Service through Cosmos
ši sekmadieni, balandžio mažU specialistų te- parcejs Express Corpora-

uta. I
Sandarietės minės 

savo sukakti

Darbininkų Dr-jos 
susirinkimas

Atrodo, kad Jaunutis tuiė- 
ų žinoti tikrąsias baro paja- 
nų sumažėjimo priežastis,
,et jis jų nekelia.

Jaunutis nebūtų " Laisvės“ d., So. Bostono L. Piliečių 
korespondentas, jeigu jis iš- Pulpose bus Lietu-
iverstu nemelavęs. Jis rašo- Daibininkų Dr-jos 21 
xad ’tik praėjusiais metais ku°P°s naisusirinkimas, 
iraugija išaukojo$9.770.59"
) oficialioj draugijos apys
kaitoj auku tėra irašvta tik 
.2,186.

Jaunutis rašo, kad tos au
tos išdalintos ne tik kleboni- 
,oms ir vienuolynams, bet ir 
spekuliantams, o tie speku- 
iantai, jo nuomone, tie, ku-

•Jame bus svarstomi svarbūs 
reikalai, todėl visi nariai 
kviečiami dalyvauti. 

Sekretorius N. Jonuška

Leonavičius pralenkė 
M aka it j

Sandaros Moterų Klubas 
balandžio 15 d. 5 vai. vak. 
Sandaros salėje minės savo 
veiklos 25 metų sukakti.

JAU NETOLI VELYKOS

PARDUODAMI VELYKŲ 
MARGUČIAItion, praneša visiems besi

interesuojantiems prekėmis Mare'"li Valyki* kiaušiniai parduo- 
. . . , ..... darni visa laiką Silver Cafe užeigoje,

11' siuntimais- Kad Šioje Krau- 332 W. Broadvvay, So. Bostone. Bus 
aiduooami iki Atvelykio. (17

turėję prekės parduodamos,
Kaip galima, pigiausiomis 
kainomis, nes suprantama, 
kad savikaina nei viena 
Krautuvė prekių negali par
duoti ir neparduoda, nebent 
'<»-• via netinkamos ai

Jos čia pat. Laikas pagal
voti auie dovanėles mažie- ni išpardavimai, 
siems. Nepamirškite knygos. Siuntiniai priimami pagal 

ie rūpinasi Lietuvos laisvi- ;.e^(lienius. ta laimėtoju Geriausia dovana bus mazie-. i SSR nustatytas muito kai- 
umu (Jis laso: kūne \etla z------- i_- «i siems lietuviukams J. Naru- nas, o ne atskiros siuntinių

Bostono moksleivių pir
menybėse, kurios truko tris

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms j Lietuvą per 
,mūsų įstaigą. Siuntiniai nu*

... ^eJu i eįna tvarkingai ir be trukdy*
s įs apyvartos kaip daro-: 3 . . . .1 mosi. Neužmirškime gimi-

ir draugų Lietuvoje. 

COSMOS PARCELS
limU io iv i acu . rvui ic v uita i . • . • - • , •
, , * • i *• i • atsistojo musų jaunuolis Al-Jerybas atpirkti Lietuvą nuo • i T1 - girdas Leonavičius, sunn-Aomunizmo .). i, ,. . -- - v. , . , „ . kęs 4'-. taškų įs 6 galimų.Žodžiu, -Jaunutis, kalbė

nės graži pasaka ir nustabiai >-taigos. Siuntiniai priimami 
gražiai išleista “Gintarėlė."’ ; visus LSSR valdomus kraš- 

.Algis Makaitis liko su 3’^jH06 kaina tik $1.00. tus: Lietuvą, Latviją, Estiją,
damas kaip senutis komu- Makaičio padėti pablogi-' Ta pati “Gintarėlė” yra Rumunija, Kiniją, bei supa-
nistas- stengiasi naiių dėme- ^aj. ^a(j jam praeita šeš-i išvei'sta i anglų kalbą ir pa- kariniui ir išsiuntimui Į
si nukleipti ! priešingą tadienj reikėjo žaisti moks-! vadinta “Amberella,“ labai Lenkiją (čia galima siųsti ir
pusę ii diaugijos nesėkmės laivių pirmenybėse 2 parti-į tinka dovanoti tiems vai- dėvėti rūbai).
ieškoti ten, kui ios nerasi, o vi.!=-a kurie nekalba lietu- PūKu siuntiniuose crnlima.

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

o tikrąsias 
lėti.

jab ii* 2 pHftijHS maco.
pnezastis nuty- jų pirmenybėse. Čia susikry-* viškai. Knygelės kaina $1. -iusti muilas, kavos pupelės.

Abi knygos gaunamos ir šokoladas ir kiti saldainiai.
Kitas narys

žiavo du tuo pat metu rengti
turnyrai. ! “Keleivio” administracijoj. Anksčiau nustatytos me-

Kalbės V. Banaitis Namaksiai jau grįžo

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fsartfe S4_

So. Bostonv
Į Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, jryvenamų namu ir 
; biznio pastatų, pažai Jūsų reika-
| (avimą, šaukite visados iki 9 va- ■
• landų vakaro.I }

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mj

Miunchene, Vokietijoje, I raeitą ketviitadieni Ko- 
veikiančios Free Europe ra- tiyna ir Adolfas Namaksiai 
dijo transliacijų vicedirek- i jžo iš savo sūnaus pakeli 
torius V. Banaitis atvyksta Į: mo i karininkus iškilmių 
Bostoną ir balandžio 7 d. 8 Texas valstijoje. Šitoje 5000
vai. vakare Amerikos Lietu
vių Piliečių Dr-jos auditori
joje kalbės apie dabartinę 
padėti Lietuvoje. Y. Banaitis 
yra labai gerai susipažinęs 
-u Lietuvos padėtimi ir, kaip 
žurnalistas, turi daug infor- 

daugiau nacijų apie Lietuvą.
Kiek patyriau, ne vienas 

*uri senesnių drabužių, kū
jis lankėsi didžiosiose lie-i riuos norėtų tiesioginiai pa-

mylių kelionėje jie išbuvo 2 
avaites- grižo patenkinti, 
<upini gilių Įspūdžių.

Žiniai

LA1SVĖS VARPAS
\ M JOSIOS \\GLIJOS LlETUVIŲj 
M I.ICKI\Ė RADIJO PROGRAMA)

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų

I-M Bangom/ 105.7 megaciklų 
iŠ WK0X, h ramingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BRO( KTON J8. MASS.
Tel. Jl niper 6-7209

Telefonas AN 8-3630
4

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietnrin Gydytoja* ir Ubirargas
Vartoja vėliavsios konstrukcijos 

X-RAY aparatu 
pritaiko akinius

VALANČIOS: nuo 2—4, nuo 7—8
j GR 9-1805 ir AN 8-9304

! Dengiame Stogas 
į Ir Taisome Juos
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
{Taisome, šingeliuojame. den- 
{giame aliuminijum ir dažo- 
»me iš lauko sienas.
{ Free Estimates
t SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 
{ Du broliai lietuviai - 

x S { Charles ir Peter Kislauskai«
Garantuojame gerą darbą •

534 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON. MASS.

__ I

tuvių kolonijose su panašiu! siusti lietuvių šeimoms Len 
pranešimu, kur jo pasiklau-: kijoje, kur galima siųsti dė- į 
syti susirinkdavo šimtai vėtus rūbus, bet neturėdami 
žmonių. {giminių ar kitų vargingai

Prašome Bostono ir apy- gyvenančių šeimų adresų, 
linkės lietuvius pranešime: negali savo gerą valią ir do- į 
taip pat gausiai dalyvauti, snumą parodyti prašantiems J 
V. Banaiti pakvietė ALT pagelbėti. j
S-gos Bostono skyrius. Pranešu, kad esu gavęs ei- į

P. lę adresų, kuriems reikalin
ga pagelba, todėl skiriamieji

i

1 •I

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Trans--Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus i visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Wcst Broadway, So. BOSTON 27. Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš nauju riibų, avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲT KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 coliy. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITŽS LIFTtTVIšKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad musu ištaiga greičiausiai patar- 

Maja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliejimais.

Siuntiniai priimami kasdien nūn S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
• v«l ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

VintJAS- JONAS AOOM<»NI«

bent pašto išlaidoms apmo
kėti išlaidas gali pristatyti 
savo skiriamus daiktus, ku- • j
• i e bus pasiųsti pagal pasi- ] 
rinktus adresus, kiekvieno j
• i įstatyti daiktai bus pasiųs- j
ti sutvarkant Įpakavimą ir Į 
formalumus.. . 1

359 W. Broadway Į
So. Boston 27, Mass.

Tel. 542—1767
J. Vaičaitis

I II.\ Al ĮRENGTAS už 
Sl’Et lALiN'U KAINĄ

.lei jūsų senas aliejaus burneris 
eikvoja brangų aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
IOr4 kuro išlaidu Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun Type 
P©wer Burner’į. Tuoj pašaukit!

Apsidrausk
5 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• «•• Draudžiame nuo pono, viso- 
’kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
} mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais 
t kreiptis:
5 BRONIS KONTRIM
{ Jnstice of thePeace—Constabie 

598 E. Broadnay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

♦ TELEFONAS AN 8-2806

į Dr. J. L. Pasakarnis t 
|Dr. Amelia E. Rodd •

i
 OPTOMETRISTAI

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. ,

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorset St.. Dorchester, Mass.

GEneva 6-1204

VIETOS NUOMOTI BATSIUVIAMS. 
URPfcJA.MS. GROŽIO SALONAMS

Namu navininkai išdažys ir patai- 
ys grindis, kar reikalinga. Nuomos 

. ra senoviškos. Tokios vietos yra:
‘‘•7 Allston Street, Allston.

123 Washington St.. Somerville.
51 Summer Street Somerville.

Dorchester Avenue. Dorchester. 
S3 Savin Hill Avenue, Dorchester. 
s“ Ncwhury Avenue.. North Quincy. 
•15 tVashington St.. South Braintree. 

27 Quincv Avenue. East Braintree. 
21-23 Uross Street. Malden.
23 Friend Street. Ameshury.

Pašaukit Y. I». Realty. Ine.
.733 Washington Street 

[Ueston. U A 7-3717 < t i

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

{ Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

| Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

• 382 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON,
j Telefonas AN 8-6020
« Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
CeMMaMMOMOMOoeooooooeeoeeeooeoooeoeooaoooooooi

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tei. CO 5-5854

nm^
Charles J. Kay

LIETUTIS

Plambing—Heatiag—Gas—Oil 
I Gazo šilima permainyti 4275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.
tuniiintumim

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
rtūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sfįuare 
Hardivare Co.

Savininkas K. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




