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Geležinkeliečių streikas 
išvengtas

Ilgiau kaip ketverius metus trukęs geležinkeliečių

ginčas su savo darbdaviais yra baigtas. Per visų to ginčo

laikų būta streiko grėsmės. Toks streikas būtų gerokai

pakrikdęs visų šalies ūkinį gyvenimų.

Todėl tas klausimas rū
pėjo ir prezidentui J. Ken- 
nedžiui ir dabar L. Johnso
nui.

Geruoju to ginčo išspren
dimas yra laikomas dideliu 
prez. Ū Johnsono laimėji
mu- Jam pavyko Įtikinti ge
ležinkeliečius. kad jei kiltų 
streikas, dėl to daugiausia 
nukentėtų taip pat daibo 
žmonės, tokie pat. kaip ir 
jie. streikuojantieji.

Dabar, tarpininkaujant 
darbo sekretoriui Willard 
Wirtz. susitarta. Vyresnie
siems stočių darbininkams 
atlyginimas padidintas 12S 
ir eiliniams—8*5 . Vyresnie
ji uz darbo valandų

Kinai nori atsiimti
Vladivostoką

OrOllC
$3.10. o eiliniai $2.90.

Geležinkeliams Įvedus 
naujus dyzelinius lokomoty
vus, skystuoju kuru kūrena
mus. dabar tiems lokomoty
vams aptarnauti tiek darbi- 
ninkų-kurikų nereikalinga. 
Norėta jų dalį atleisti, bet 
tam griežtai pasipriešino ge
ležinkeliečių unija. Buvo su
daryta ekspertų komisija- 
Ši pripažino, jog tikrai tiek 
daug kūrikų dabar nereikia 
ir jų dalis yra atleistina. Tai 
ir šis opus klausimas dabar 
bus išspręstas taikiu būdu...

Pasitarimo posėdžiai bu
vo kieti ir paskutinieji jų vy
ko Baltuosiuose Rūmuose, 
prezidentui derybų eigų A- 
kyliai sekant Čia preziden
to Įtaka buvo neabejotina.

Gražuolė ar tigras 
nugalės

Londono žiniomis, komu
nistinė Kinija jau savinasi 
Vladivostoką, strateginį So
vietų Rusijos uostą Toli
muose Rytuose. Neseniai iš
leistas oficialus kiniečių že
mėlapis. parodus, kad ne 
vien tik Vladivostokas, bet 
ir visa rusų šiaurės Pajūrio 
sritis (Primorskaja oblast) 
priklauso Kinijos teritorijai.

Žemėlapis esąs prijungtas 
prie brošiūros, kurią kinie
čiai platina jų prekybos pa
rodoje Meksikoje. Šis žemė
lapis patvirtina Kinijos nu
sistatymą atsiimti iš Rusijos 
prarastas žemes šiaurėje. 
Prieš įusų imperializmą ji 
seniai jau šiaušiasi. Ji 1860 
metais buvusi priversta pa
sirašyti "nelygią“ sutartį, 
užleidžiant rusams didžiu
lius žemės plotusa. bet da
bar ateina laikas tas rusų 
kolonijas panaikinti.

Hoffai vėl nauji 
nemalonumai

Second-cfcss postage paid at Boston. Alassachusetts

' Pasaulinė paroda New Yorke iš helikop terio. Vidury vaizduojanti pasaulį milži
niška plieninė skulptūra — parodos sint bolis. Paroda atidaryta balandžio 22 d. 
Jos atidaryme dalyvavo ir prezidentas Johnsonas. Ji tęsis iki rudens, per žiemą bus 
uždaryta, pavasarį vėl atidaryta ir uždary ta rudenį.

Pasaulinė paroda Sew Yorke 
atidaryta

Pasaulinės parodos atidarymas New Yorke didelis 

įvykis- Jai ruoštasi 44 mėnesius. Jos įrengimas kainavo 

pusę biliono dolerių. Parodoje dalyvauja 60 valstybių. 

Krinta į akis Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Kanados 

nedalyvavimas.
---------- Į Mums toji paroda dar ir

Ši paroda yra laikoma į tuo įdomi, kad joje yra ir
viena pačių didžiausiųjų. Ti- Lietuvai skirtas kampelis ir 
kimasi. kad ją aplankys' jos programoje ir lietuviams 

skirta diena — ragpiūčio23. 
Be to. čia yra dar pastatytas 
ir lietuviškas kryžius — rū-

virš 80 milionų žmonių-
Iš parodos New Yorko 

miestas laukia iki penkių bi
lionų dolerių pajamų.

Parodos atidarymo proga 
negi-ų kraštutinieji buvo pa
sirengę nepaprastai de- 
monsti acijai. Tuo norėta 
jau pirmą dieną sukliudyti 
parodos lankymą ir atkreip
ti dėmesį į civilinių teisių 
klausimą. Buvo paruošti au
tomobilistai, kurie, lėtai va
žiuodami, turėjo užtvenkti

pintojėlis. Tik gal būtų gali
ma paabejoti, ar ar tinka
ma čia vieta Lietuvos pa
vieškelių smūtkeliui tokioje 
biznio mugėje.

Prez. L. Johnsono žodis ir 
pranašystės parodą atida
rant.

Kipro saloje Vokietijoje pabėgo
nauji nesusipratimai didelis žmogžudys

Nors jau įsikūrė Jungtinių Iš Braunschweigo kalėji- 
Tautų organizacijos kari- mo pabėgo Walter Zech- 
niai daliniai Kipro saloje Nenntwich, kurį teismas va- 
tvarkai palaikyti ir taikai i-i karykščiai buvo nuteisęs 
gyvendinti tarp nenykšėiu 1 kalžtį.už,5 40? ž.v-
gyventojų graikų ir turkų. Plnsko m,este
bet iki šiol ginkluoti susirė
mimai nesiliovė.

1 Gudijoje.
Jis su gražia

Rumunijos draugai 
smogia abiem

Rumunijos komunistai vis 
labiau savarankiškai pasi
reiškia. vis labiau nori atsi
palaiduoti nuo Maskvos ry
šių.

Sekmadienį Rumunijos 
komunistų partijos centro

Tarp kitko jis pasakė— 
pranašaująs, kad taika ne

, _ ________  ________ __ tik galima, bet ji jau ir į musKeną į paroaą. rozemmiam - Parodos šūkįs _ 
traukiniam irgi buvo numa-i artejantb raroa°s sukis

i_ __

Dvi neseniai gavusios ne
priklausomybę valstybės 
Afrikoje — Tanganyika 
(gražuolė) ir Zanzibaras 
(tigras) — sutarė susijung
ti. 1

Pii-moji tapo nepriklauso
ma 1961 m- Ji turi 9 mil. gy
ventojų. Jos prezidentas yra 
dr. Nyerere. kurį sausio mė
nesį kariai norėjo nuversti, 
bet su Anglijos pagalba tas 
nepasisekė.

Mažutė Zanzibaro sala 
(tik 300.000 gyventojų) ne
priklausomybę tegavo tik 
praeitų metų gruodžio mė
nesį. Sausio mėnesį jo val
džia jau buvo nuversta. Jos 
priešakyje atsistojo Mask
vos plauko vyras Karam e. 
kuris ir tvarkosi Maskvos 
pavyzdžiu.

Kaip vystysis jungtinės 
valstybės gyvenimas — ne
žinia. Gal joje įsigalės ko
munizmas. o gal ir atvirkš
čiai — laimės demokratija.

Vežikų (teamster) unijos 
pragarsėjęs prezidentas Ho- 
ffa vėl sėdi kaltinamųjų suo
le Chicagoje už unijos fon
dų neteisėtą eikvojimą-

Kitas nemalonumas—uni
jos vyriausias teisinis pata
rėjas išaiškino, kad neteisė
ta vra imti lėšas iš unijos 
fondo Hoffos gvnimo išlai
doms mokėti. O tų išlaidų 
jau padaryta apie $1 milio- 
nas.

Turkai apsikasė, sudarė Šveicariją. Vokietija reika- 
aukštokus žemės pylimus iauja jį išduoti kaip karo 
nuo graikų apsiginti. Grai- nusikaltėlį.
kai puolė tuos įsitvirtinimus! Kaip jfe galėjo pabėgti 
6 kilometrų ruožu. Užimti Įabai saugiu laikomo kalėji-

palydove komitetas paskelbė spaudo- 
privatiniu lėktuvu išskrido Į je pranešimą, kuriame sako-

7 turkų apsaugos pungtai. 
15 turkų nukauta ir vienas

ma. kad Rumunija nesidės 
i Chruščiovo sumanymu į- 
kuitą komunistinių valsty
bių savitarpinės ūkinės pa
galbos tarybą, nes Chruščio
vo sujungimo planas nesu-mo? Pasirodo, kad kalėjimo

sargas jj išvedė iš kalėjimo, daro tinkamo pagrindo san 
paimtas į nelaisvę. Graikų tuoj atsirado asmuo, kuris tykiams tarp socialistinių 
žuvo tik vienas. Graikai įti- jam įteikė reikalingus doku- valstybių.
kinėja. kad dabar būsią ra- mentus ir kitką, kas tik rei- Rumunija siūlo baigti in.

kaunga kelionei. Tas sargas iv Ri
Jungtinių Tautų karių da

linys nespėjo laiku atvykti
suimtas.

Šitas faktas liudija.

Specialistai — dr. Larry Hovard 
(kairėje) ir Paul Serene tiria 
revolverius, kurie rasti trijų po
licininkų nužudymo vietoje ne
toli Atlanta, Ga. Revolveriai pri
klauso nužudytiems policinin
kams, bet automobilių vagys 
kažkaip sugebėjo juos pagrobti 
ir policininkus nušauti.

nijos. Tam klausimui įs-
__ _____________ . spręsti Rumunijos komunis-

į kautynių vietą ir mūšius naciai organizuotai veikia siūio sueįti prie vieno sta
lo Maskvos ir Peipingo at
stovams. o taikintojo vaid
menį žada jie pasiimti.

sustabdyti.
Paskutinės žinios sako. 

kad Kipre prasidėjo naujos 
kautynės, kuriose dalyvau
ja net artilerija iš abiejų pu
sių- Turkai iš kelių įsistipri- 
nimo vietų pasitraukė.

Kipro sostinėje graikai 
akmenimis apmėtė JT ka
riuomenės vadą Indijos gen. 
Gyani. šaukdami "Mirtis 
Gyaniui!“

NEBLOGAS FORDO 
ATLYGINIMAS

pogrindy.

Fordo bendrovės tarybos 
pirmirinkas Henry Ford II 

Į pernai algos gavo $200.219 
ir dovanų (bonus) dar 
$375.000. Viceprezidentas 
Miller viso labo gavo irgi 
nemažą sumą — $534.245. 
Riebiai buvo atlyginami ir 
kiti minėtos bendrovės vir
šininkai-

kad

norima panaikinti
KARO TARNYBA

tytos kliūtys iki atsigulimo 
ant bėgių, bet ir New Yorko 
miesto policija tokiam įvy
kiui pasiruošė.

Oorganizuota demonstra
cija yra laikoma nepasise
kusia. Visur policija de
monstrantus išvaikė arba 
sugulusius bei susėdusius iš
nešiojo ir nuvežė savo ma
šinom. Įkyresnių demonst
rantų. kartu su jų vadovybe, 
yra suimta daugiau kaip 
370 asmenų.

Nepaisydamas negrų de
monstracijos ir piketavimo, 
prez- L. Johnsonas atvyko 
parodos atidaryti ir čia pa
sakė kalbą.

Nors parodos atidarymo 
diena buvo šalta ir- dargano
ta. bet jau ir tokią pirmą 
dieną į parodą atsilankė a- 
pie 100.000 žmonių.

Prezidentas L- -Johnsonas 
mano. kad jau būtų laikas 
nanaikinti privalomą karo flF Jh tarnybą, kuri Įvesta
1940 metais, tai yra Antro-

didžiojo karo metu.
LKariuomenei kasmet yra 

reikalinga 500 tūkstančių 
jaunuolių.

v Karo laivynui ir aviacijai
dabar užtenka ir savanoriu.
Jų visuomet netgi daugiau 

"■ sasisiūlo negy yra reikalin-
Prancūzijos prez. de Gaulle kai- ga. Tikimasi, kad ir kitų 
ba savo tautai, kad Prancūzija kariuomenės dalinių tai nv- 
turi turėti savo atominius gink- bai galėtų atsirasti pakanka- 
lus. Tą kalbą pasakęs, de Gaulle mai savanorių.
po keliu valandą nuvažiavo į Ii- Dabar didelis skaičius

taika per susipratimą. Jeigu 
jis nebus įgyvendintas, tai 
žūsią visi gerieji lūkesčiai.

Jeig mūsų visi gerieji 
troškimai bus įgyvendinti, 
tai būsimoje kitoje parodo
je Amerika būsianti parody
ta ne tokia, kokia ji ..<*bar 
yra. kaip šioje parodoje ma
tome Ameriką ne tokią, ko
kia ji buvo 1939 metų paro
doje New Yorke.

Tada buvo svajota Ame
riką perskristi per 24 valan
das. kad lėktuvai skrisią 
10.000 pėdų aukštumoje, 
kad keliais riedėsią 38 mili
onai automobilių. Apie skra
jojimą beorėje erdvėje tada 
net nepagalvota. O šių die
nų tikrovė pralenkė beveik 
visas prieš 25 metus buvu- 

i sios parodos pranašystes.
Vėliau spaudos konferen

cijoje prez. L Johnsonas pa
reiškė, kad su apgailestavi
mu žiūrėjęs į parodoje de
monstruojančius negras. To- 

' kiomis priemonėmis galima 
esą tik pakenkti civilinių 

' teisių praplėtimo įstatymo 
priėmimui.

Šekspyro 400 metų 
sukakties minėjimas

Šiemet suėjo 400 metų. 
kai gimė garsusis anglų ra
šytojas dramaturgas Wil-

__________________ liam Shakespeare. Jo veika-
lai yra išversti į beveik 100 MHIKHKBhBV ! kalbų, nemažai jų buvo iš- 

Prezidentas Johnson kalba spau- versta ir į lietuvių kalbą. Jo 
dos konferencijoje, kurioje jis dramos veikalai ir dabar te
ramino darbininkus ir darbda- bevaidinami- Vaidino JUOS 
vius stengtis palaikyti atlygini- h Lietuvoje.
mą ir kainą pastovumą ir padėti §įta reta sukaktis yra mi- 
parūpinti visiems darbo. Jis pa- nįma visame pasaulyje. O y- 
brėžė. kad pelnui padidinti darb- patingai iškilmingai ji buvo

goninę. kur jam buvo padaryta naujokų atpuola dėl įvairių daviams nėra reikalo kelti kai-| paminėta balandžio 23 d. 
prostatos operacija. sveikatos trūkumų. 1 nas- Londone.



Puslapis antrzs

Gegužės pirmoji
JOS KILMĖ

1886 m- dar jauna, mažai patyrimo turinti Amerikos 
Darbo Federacija paskelbė gegužės 1 d. visuotini streiką. 
Reikalauta 8 valandų darbo dienos.

Chicagoje sustreikavo kelios dešimtys tūkstančių dar
bininkų. Darbdaviai Įširdo. Samdė streiklaužius darbinin
kų vienybei palaužti. Užvirė kovos. Tvarką atstatyti ėmė
si policija. Buvo pavaitoti ginklai- Buvo sužeistų. Teismo 
sprendimu keturi darbininkai buvo viešai pakarti.

Tuo Įvykiu visur darbininkai pasipiktino, o ypač Eu
ropoje. 1889 m. liepos 20 d. suvažiavę Paryžiuje Socialistų 
Internacionalo atstovai paskelbė, kaip protestą, gegužė# 
pirmąją dieną darbininkų vienybės švente ir paragino tą 
dieną ruošti viešas demonstracijas ir reikalauti 8 valandų 
darbo dienos, kaitų ir kitų pagerinimų darbo apsaugo^ 
srityje.

ŠIURPIOS KOVOS

Visų šalių susipratusieji darbininkai Socialistų Inter
nacionalo nutarimui pakluso — kasmet daugelyje valsty
bių gegužės pirmą dieną vyko demonstracijos. Jos darb
daviams ir to meto valdžioms nepatiko, būdavo išvaiko
mos. jų dalyviai suiminėjami, baudžiami- Prasidėja atvi
ra kova tarp darbininkų ir darbdavių.

Tas demonstracijas vaikant ypač savo žiaurybėmis 
pasižymėjo carinė Rusija. Carinės Rusijos valdomoje 
Lietuvoje Vilniaus darbininkai jau 1892 m. gegužės pir
mąją paminėjo nuošaly susirinkę. Vėliau vis drąsiau ir 
daugiau rinkosi i tos dienos skirtus susirinkimus ir galop 
Vilniuje. Kaune ir kituose miestuose viešai pradėjo rengti 
gatvėse demonstracijas. Jau 1896 m. Įsteigta Lietuvos So
cialdemokratų Partija, žydų socialdemokratų “Bundo" 
padedama, toms demonstracijoms vadovavo ir ta proga 
kasmet išleisdavo atitinkamus atsišaukimus su tai dienai 
skirtais šūkiais, kurių tarpe visada būta ir šūkio: Lai gy
vuoja nepriklausoma Lietuva su St. Seimu \ ilniuje!“ ..

1902 m- gegužės 1 d. Įvyko gausi demonstracija Vil
niuje. Milžiniška minia žygiavo gatvėmis, dainuodama re
voliucines dainas. Policija nebuvo pajėgi viena pati tą 
demonstraciją išvaikyti. Buvo iškviesti kazokai, daug 
darbininkų buvo suimta, daug buvo sužeistų. Iš suimtųjų 
26 gubernatorius Įsakė nuplakti rykštėmis.

LAIMĖJIMAI

Nei rykštės, nei kalėjimai darbininkų nesugniuždė, 
ir jie Europoje jau laimėjo 42-48 darbo valandų savaitę, 
kai kur plačios apimties socialini draudimą ir kitus pa
gerinimus.

Gegužės pirmoji kai kur Įstatymo keliu buvo paskelb
ta darbininkų švente.

Lietuvos nepriklausomybės metais toji diena buvo 
paskelbta tautų solidarumo švente. Nelabai seniai popie
žius ją paskelbė Šv- Juozapo diena.

Europoje iki šiol toji šventė nėra pamiršta. Ji visur 
yra švenčiama. Ir jau niekur niekas nedrįsta tos dienos 
darbininkų demonstracijų vaikyti, išskyrus tik Ispaniją ii 
Portugaliją..

JAV gegužės 1 d. šventė neprigijo. Jos vietoje darbo 
šventei paskirta rugsėjo mėnesio pirmas pirmadienis.

JAV darbininkija via daug laimėjusi buities pageri
nimo srity, ji taip pat pirmauja savo uždarbiais. Bet so
cialinio draudimo srityje ji laimėjo tiktai kuklias senat
vės pensijas, o sveikatos draudimo reikalai dar laukia tin
kamo sutvarkymo- Čia turima taip pat 40 valandų darbo 
savaitė ir jau siekiama 32 vai. darbo savaitės.

PASITYČIOJIMAS

Sovietų Sąjungoje gegužė? pirmos dienos šventė yra 
pasityčiojimas iš darbo žmogaus. Tą dieną visi darbinin
kai išvaromi i gatvę. Jie išrikiuojami ir komandos būdu 
turi žygiuoti ir šūkauti komunistų iš anksto paskelbtus 
šūkius, šiais metais iš viso tokių šūkių buvo 109. Vieni jų 
prasideda “brolišku sveikinimu.“ skirtu toms šalims, kur 
jau primesta sovietinė santvarka. Kiti jų prasideda sveiki
nimais tų šalių darbininkams, kur nėra sovietinės santvar
kos. Toliau seka “lai gyvuoja“, skirtas kompartijai ir jos 
vadams-. Tarp tų šūkių tiktai sovietinis darbininkas ir jo 
vargas yra pamirštas.

Tos gegužės pirmosios bolševikinės apeigos yra pri
mestos ir pavergtai Lietuvai.

Kokia prasmė visa tai prisiminti? O tokia, kad buvu
sių kovų žinojimas mus stiprina ir skatina skinti kelią Į 
dar geresnę ateiti. Visa tai dar mums primena, kad Lietu
vos darbo žmonės tebėra pavergti ir kad jie tebus laimin- 
l i tik tada. kada patys galės savo likimą spręsti. O tai bus 
tiktai laisvoje Lietuvoje, todė mes esame Įpareigoti daryti 
viską, kad ta laisvės diena greičiau ateitų.

KUR SOCIALISTAI 
VALDO

veik visi darbininkai turi
3 savaičių atostogas, o da
bar paskirta komisija, ku
rios uždavinys išnagrinėti 4 
savaičių privalomų atostogų

Norvegijoje dabar valdo 
socialdemokratai. Ten be- 
stmarymą.

kiūuuvta, 50. BOSiON

Du kariai veda sukilėlių nužudyto buvusio Pietų Viet
namo prezidento Ng» Din Diem broli, kuris nuteistas 
mirti už nusikaltimus, įvykdytus jo broliui preziden
taujant.

AR TURTINGI JAV 
ŽMONĖS?

1962 metais visoje šalyje 
buvo 61.500.000 gyventojų, 
kurie mokėjo mokesčius nuo 
gautų savo pajamų- Būta 13 
milionų. kurie uždirbo per 
metus mažiau tos sumos, 
nuo kurios mokesčiai imami. 
Jų tarpe vienas milionas. 
kurių metinės pajamos buvo i 
mažesnės negu tūkstantis 
dolerių. Tai skurdžiai.

Iš mokėjusių mokesčius 
daugiau kaip pusė (50.2%) 
uždirbo nemažiau kaip 
4,500 dolerių per metus. 
Tiek uždirbdamas nebadau-

ATŠIPO IR V. SIRVYDO 
GINKLAS

vimą nuolat kartoti? Nejau
gi šis vyriausias Vienybės 
kirvininkas jau nieko geres
nio negali sugalvoti savo po
niutėms apginti?

Nėra jokia paslaptis, kad 
visi už Lietuvos ribų gyve
nantieji lietuviai nori ir pa
laiko ryšius su savo broliais 
ir seserimis Lietuvoje, kiek 
tik tai yra šių dienų sąlygo
mis Įmanoma, bet taip pat 
visi savo tėvynės laisvę 
branginantieji ir dėl jos ko
vojantieji nenori palaikyti ir1 
nepalaikys jokių ryšių su 
Lietuvos okupantais ir dėl 
to smerkia tuos. kurie tokius 
ryšius ragina palaikyti.

Nejaugi V- Sirvydas taip 
ilgai ir Įkyriai zyzia dėl to. 
kad mes nenorime palaikyti 
ryšių su tokiais “istoriją ne
nenorime su kuriuo kitu so- 
šančiais lietuviais.“ kaip A. 
Sniečkus. J. Paleckis? Kad 
vietiniu žvalgybininku nosis 
i ausį pasikuždėti “einamai
siais reikalais“?

Afrikoje kalbama 800-ais 
kalbu. Jų tarpe yra ir tokių 
kalbų, kuriomis nekalba ne 
tūkstantis žmonių, - daugu
mas neturi savo rašto.

si. bet taupumas yra būtinas.
Uždirbančių daugiau nei 

5.000 iki 10.000 buvo dvide
šimt milionų 800 tūkstančių, 
gi uždirbančių virš 10,000 
iki 25.000 per metus buvo 1 
' / visų mokesčių mokėtojų.

Tai ar turtingi JAV gy
ventojai?

Jeigu JAV gyventoji] 
1962 m- uždarbius palygin
sime su kitų kraštų uždar
biais ir turėsime galvoj pra
gyvenimo kaštus, tai JAV. 
uždarbių požiūriu turėsime 
pripažinti pirmaujančia ša
limi.

Bet jei prisiminsime vi
sus tuos patogumus, prie ku
rių JAV gyventojai yra pri
pratę ir be kurių jie neapsi
eina. kaip radijas, televizija, 
telefonas, erdviame bute šil
tas ir šaltas vanduo, auto
mobilis ir kiti daiktai, skirtit
patogumui,—tai žymi JAV 
gyventojų dalis skolon per
ka ateiti ir tą skolą per savo 
amžių moka.

Tuo būdu. aplamai imant. 
JAV žmonės nėra turtingi, 
bet gyvena patogiai ir so
čiai.

Vienybės moterų vyriau
sias ginklanešis, be abejo
nės. yra V. Sirvydas. Bet ir 
o medinis kardas jau atšipo 

ir supleišėjo, štai jis karto
ja vis tą pačią dainelę, kad 
tik vienybiečiai nori palai
kyti santykius su Lietuva, o 
visi kiti numoja ranka. Esą. 
visi kiti — ”Jei nepriklauso
mos (Lietuvos) nėra..- ne
reikia nei santykių su istori
ją sunkiose sąlygose nešan
čiu lietuviu Lietuvoje“ (Vie
nybė. nr. 15).

Tą dainelę jis gieda be
veik kiekviename to laikraš
čio numery. Ji turėtų jau 
tikrai visiems nusibosti, nes 
ir paimta iš kažin kurio 
kvailio kantičkų.

Kas gi čia kur sako. kad 
nereikia palaikyti santykių 
su Lietuvoje okupaciją ken
čiančiu lietuviu? Juk nė vie
na organizuota lietuvių gru
pė. nė vienas laikraštis, nėj 
vienas sveiko proto lietuvis 
taip negalvoja, nesako ir 
nėra sakęs. Tai kam gi tada 
tą paties išgalvotą pleperia-

Džiaukis pridėtinio telefono 

teikiamu patogumu
Ar jūs vis dar, lyg už virvutės 

traukomi, savo namuose šokinėjate?

NEW ENOLAND

Ar jūs vis dar keliatės iš šiltos lovos 
ir bėgate atsiliepti, kai tik suskamba 
telefonas? Leiskite mums jus nuo to 
išlaisvinti patogiu ir pigiu telefonu 
prie lovos. Telefonas prie lovos jums 
sutaupys daug žingsnių dieną ir 
naktį. Jis patogus ir pavojingu mo
mentu. Užsisakykite jį savo vietos 
telefono įstaigoje, kurios numerį ra
site telefonų knygoje.

telephone
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Kas kitur rašoma
JAV REVOLIUCIJA 

DABAR NEĮMANOMA

Lenkijos diktatorius Go
mulka yra daug labiau iš
prusęs ir protingesnis už So
vietų Sąjungos diktatorių 
Chruščiovą, todėl Įdomu su
sipažinti su jo mintimis, pa
reikštomis viešint .Maskvoje 
Chruščiovo 70 metu sukak
ties iškilmėse.

Štai ką jis sako apie pa
dėti JAV ir apie revoliucijos 
jose galimumą (Ištraukos is 
“Tiesos“ nr. 89):

cialistinių šalių laimėji
mais visose gyvenimo sri
tyse. praktine šių šalių par
tijų ir vyriausybių politi
ka.“

O jei, kaip pats Gomulka 
sako. kapitalistinių kraštų 
darbininkai šiuo metu nėra 
linkę ten esančios tvarkos 
keisti, tai. matyti, vadinamų 
socialistinių kraštų laimėji
mai yra blogi, nepatrauklūs.

“Juk KKP vadovai, kaip 
ir visi komunistai, gerai ži
no. kad dabar .Jungtinėse 
Amerikos Valstijose esan
čiomis aplinkybėmis, net 
jeigu visi pasaulio komu
nistai, kartu su negausia 
JAV Komunistų partija, 
kasdien ragintų Amerikos 
darbo žmones sukelti revo
liuciją. nuversti monopolis
tinio kapitalo viešpatavi
mą. net jeigu, vadovaujan
tis teisinga teze, kad žmo
gus sukūręs branduolinį 
ginklą, ji gali ir sunaikinti. 
Amerikos darbininkai būtų 
be paliovos raginami, kad 
jie. priešingai imperialistų 
valia, sunaikintų šį gink
lą. — visa tai liks tuščias 
garsas, visiška abstrakcija 
dabartinės JAV. taip pat 
ir kitų imperialistinių vals
tybių. tikrovės akivaizdo
je-“

Čia ir Leninas, negali pa
dėti:

“Kad tam tikroje šalyje
Įvyktų revoliucija, ten tur 
susidaryti revoliucinė pa
dėtis. kurios esmė ta. kad 
viešpataujančios klasės ne
begali valdyti, o darbo 
žmonių masės nebenori gy
venti senoviškai—taip mo
ko mus Leninas, didžiau
sias revoliucionierius pa
saulinio darbininkų judė
jimo istorijoje.
“Nėra ko mums, draugai, 

apgaudinėti savęs, reikia 
sąžiningai pasakyti vieni 
kitiems, kad tokios padė
ties šiandien nėra nė vie
noje imperialistinėje šaly
je, ypač Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.
“Revoliucinė padėtis im

perialistinėse šalyse turi 
dar subręsti. Ir tokios pa
dėties nesukels jokie revo
liuciniai užkeikimai, jokios 
pasakiškos burtų lazdelės, 
apie kurių stebuklingas sa
vybes taip mėgsta klausy
tis vaikai. Tačiau ir mažy
liai Į tai atsako protingais 
žodžiais: “Graži pasaka, 
senele, pasek man dar vie
ną.“

O kaip. Gomulkos nuomo
ne. šių dienų darbininkai 
žiūri Į komunistų vykdomą 
“socializmą“?

“Kapitalistinių šalių dar
bininkų klasė ir darbo 
žmonių masės jau nesise- 
mia savo žinių apie socia
lizmą, savo Įkvėpimo ir pa
siryžimo kovoti už sočia-1 
lizmą vien tik iš marksiz
mo-leninizmo klasikų vei
kalų. o taip pat iš komunis
tu ir darbininkų partijų do
kumentų bei jų vadovų 
kalbų. Plačiosios viso pa
saulio darbo žmonių ma
sės savo pažiūras Į socia
lizmą ir Į socialistinę revo
liuciją dabar formuoja 
pirmiausia, remdamosi so-j

GEGUŽĖS PIRMOSIOS 
PROGA

Išėjęs “Darbininkų Balso“ 
nr. 2, kaip ir visi kiti, yra Į- 
domus ir Įvairus.

Ten tilpusiame straipsny, 
pavadintame “Su kuo pa
keliui“. yra pasakyta:

“Ateinančioji Gegužės 
Pirmoji — Darbo žmonių 
ir tautų solidarumo die
na— geriausia proga per
žiūrėti šių dienų i vykius ir 
Įvertinti kitų tautų darbo 
žmonių solidarumą su lie
tuvių darbo žmonių sieki
mais.“

Ir toliau teisingai paste
bėta :

“Iš kitos pusės, kaip da
bartinis rusų-kiniečių gin
čas redo. komunistinė Ru
sija deda visas galimas pa
stangas išsaugoti savo ko
lonijinę imperiją. Kai dėl 
Lietuvos, tai Kremlius skai
to. jog jis paveldėjo iš bu
vusių carų teisę Į mūsų že
mę. ir marksizmo-leniniz*
mo mokslas neprieštarauja. 
Lenino žodžiais tariant, 
tautų kalėjimui išlaikyti.
Tokios pažiūros laikosi

Rusijos komunistai, kurie 
kalba savo krašto darbo
žmonių vardu- Iš to seka.c
kad Rusijos darbo žmonės, 
kurie visuomet solidarizuo
ja su visomis tolimomis 
tautomis. kovojančiomis 
dėl nepriklausomybės, toli 
gražu nesolidarizuoja su 
“broliškąja“ lietuvių tau
ta, siekiančia tų pačių tiks
lų. Dar daugiau. Rusijos 
darbo žmonės, ar tie. kurie 
kalba jų vardu, drįsta 

šmeižti kiekvieną lietuvi 
darbo žmogų, kurie pasi
ryžta kovoti dėl savo tau
tos laisvės, vadindami jį 
buržuaziniu racionalistu 
bei Vakarti imperialistų 
samdiniu. Tūkstančiai lie
tuvių darbo žmonių, kovo
jusių dėl laisvės, buvo 
žiauriausiu būdu “broliš
kos“ tautos atstovų nužu
dyti. Toks buvo ir yra jų 
“solidarumas.“
“Tas faktas verčia lietu

vi darbo žmogų šios tautų 
solidarumo dienos išvaka
rėse gerai apgalvoti, su kuo 
mūsų tautai yra pakeliui.“

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

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

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

• ' z- z- *• e * • *....
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAMO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kandidatai pasisako
Gegužės 9-10 dienomis 

bus renkama Lietuvio 
Bendruomenės Taryba. No
rėdami rinkikus supažin
dinti su kandidatais, pa- 
prašėm bostoniečių pasiū
lytus kandidatus atsakyti 
i kelis klausimus. Iki šiol 
gautus atsakymus čia 
spausdiname.

Red.

1. Kaip Tamsta vertini, 
kas ir kaip iki šiol LB nu
veikta?

STASYS GRIEŽĖ- 
JURGELEVIČIUS:

—LB iki šiol yra nuveiku
si labai daug, bet trumpame 
atsakyme visko surašyti ne
įmanoma. Tad suminėsime 
tik kai kuriuos stambesnius 
darbus, būtent: du PLB sei
mai (1958 m. rugpiūčio 29- 
31 N.Y. ir 1963 m. rugpiūčio 
29-rugsėjo 1 d- Toronte. Ka
nadoje ); du Kultūros kon
gresai. prie kurių suorgani
zavimo ir ypač finansavimo 
labai daug prisidėjo JAV ir 
Kanados kraštų LB; Chica
goje Įvykusios Tautinių šo
kių šventės; Kultūros Fon
do. o vėliau ir LF skyrių or- 
ganizavimo darbai; Litua
nistinėm mokyklom vadovė
lių leidimas. Alek*andryno 
leidimo finansavimas ir 
daugelis kitų darbų.

šiandien niekaip nesupran
tama (ar nenorima supras
ti ) Bendruomenės esmė. 
Girdime sakant: “tie bend- 
ruomenininkai!“ Skamba, 
tarsi pyktį nori ant ko nors 
išlieti. Tas, kuris taip sako. 
tarsi būtų kurios kitos bend
ruomenės narys. Apie apsi- 

, sprendimą ar prievolę būti 
. bendi-uomenės nariu neten
ka kalbėti, nes pati kilmė 
liudija priklausomybę lietu
vių bendruomenei, o ne ku-; 
riai kitai.

lspanu princas Carlos Hu“o De Bourbon-Parma ir o- 
landu princesė Irene balandžio 29 d. susituokė Romoje. 
Olandu karališkoji šeima yra protestantai, o ispanu 
princas katalikas, i katalikų tikėjimų perėjo ir prince
sė. Dėl to sutuoktuvėse nedalyvaus nė vienas Olandi
jos karališkosios šeimos narys.

pareigą veikti ir politinėje 1 kai.
i srityje.

Dr. BALYS MATULIONIS:
—Lietuvybės išlaikymo ir 

mūsų kultūros ugdymo sri
tys tiek plačios, kad trūksta 
ii lesu. ir darbuotojų, todėl 
apie varžybas, darbo nepa
sidalinimą netenka nė kal
bėti. Alums reikalinga visų 
lietuviu sutartinė talka ko-

c) Istorinių, kultūrinių ir 
kitų veikalų leidimo klau
simai-

d) Sportas ir sportininkai.
e) šalpa ir socialiniai rei

kalai ir tt. ir tt.
LB turi sudaryti metinę

darbą, nes tik tokiu būdu 
atsiras prieauglio lietuviš
kai ateities veiklai.

Dr. BALYS MATULIONIS:
—Svarbiausias Lietuvių 

Bendruomenės uždavinys—
..... . visą musu tautinę emigraci-

pajamų-islaidų sąmatą nu- ją apjungti j organizuota 
rodant konkrečiai, kuriam - -bendruomenę, kuri sugebėtų 

sėkmingai gintis nuo nutau- 
? timo pavojų, palaikyti ir ug-

tiksiui kiek lėšų reikalinga.
Kada prieš akis turėsim

smailinę taika Ko-! aišku nlana ir konkretu roi 7***7 -----J'i' 11voje dėl lietuvybės išlaiky.1 kalaU įus a\bu °DiamS „L dy“ mŪSU taUt,n« kultūl'«' 

mo ir musų kultūros kėlimo.
L. B-rė yra tautinė ir kultū-

ONA IVAŠKIENĖ:

—Organizacine prasme 
bene viskas išbaigta, tik pri
siimtu uždaviniu vykdyme 
yra nemaža trūkumų- Nesa
kyčiau kad nebūtų plano, 
bet vienoj ir kitoj srity ne
juntame to įsisiūbavimo,
koks turėtu būti. Tam vra £ » 1
kliuvinių. Jų svarbiausias 
yra tas. kad daugeliui dar ir

Dr. BALYS MATULIONIS:

—Nors Lietuvių Bendruo
menės amžius dar neilgas, 
bet jau spėta daug svarbių 
darbų atlikti arba artimoje 
ateityje naujus sumanymus 
mūsų tautinės kultūros ug
dymo srityje numatyta pra
dėti vykdyti. Paminėsiu tik 
keletą svarbesnių įvykdytų 
ar numatomų įvykdyti: Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės seimai, dainų ir tautinių 
šokių šventės, kultūros kon
gresai. Kultūros Tarybos ir 
Švietimo skyriaus darbai, li
tuanistinių veikalų — Alek- 
sandrynas ir kt- leidimas, 
Kultūros Fondo stiprinimas 
ir tt.

2. Ar dera LB veržtis į tas 
sritis, kur kitų veikiama, y- 
pač į politinio veikimo sritį? į

STASYS GRIEŽĖ- 
JURGELEVIČIUS:

—Lengviausias darbas į- 
šokti į riedantį vežimėlį ir. 
pagavus vadeles su botagė
liu, leistis ristele pakalnėn. 
Čia “ukvatnykų“ visada ga
li atsirasti.

LB vežimas yra labai di
delis ir sunkus. Šiuo metu 
jis dar pamažu stumiasi į-

kalnėn negrįstu duobėtu ke
liu. Užtatai reikalingas stip
rių pečių paramos. Tad ir į 
šalis dairytis, kas ka veikia, 
mano galva, yra rizikinga.— 
kad besidairydami kartais 
neužmirštume, kur einame.

Kai užkopsime į pačią 
kalno viršūnę, apsitvarkysi
me degančius reikalus, ga
lėsime dairytis ir į plates
nius horizontus- Bet ir dabar 
domėtis ir talkinti kitiems 
jų darbo baruose, neišski
riant ir politikų, nebūtų jo
kia nuodėmė.

OMĄ IVAčIflFNr.vzi^r-i s ▼ .
—Ne ir taip. Nedera verž

tis į tas sritis, kur kitų vei
kiama. Man rodosi, ir nesi- 
veržiama. jei kur kitų iš tik
rųjų veikiama- Bet jei tėra 
tik tariamas veikimas, ten 
atsiranda tuštuma, ir savai
me aišku, kas nore tą tuštu
mą turi užpildyti. Tai nėra 
nei tų ''veikiančiųjų“ truk
dymas. nei žalinga konku

rencija.
Politinio veikimo srity aš 

norėčiau skirti naminę poli
tiką nuo Lietuvos laisvini
mo. Man rodos, kad nami
nei politikai skiriama per-' 
daug laiko, energijos ir pi
nigo. Bendruomenei nerei
kėtų ten kištis. Bet į Lietu
vos laisvinimo politiką Ben
druomenė turėtų eiti. Kas i 
norėtų galvoti priešingai ar 
tam kelią pastoti, toks vei
kimas. mano giliu įsitikini
mu. būtų lygus nusigręžimui 
nuo lietuvių pagrindinio sie
kimo.

Iki Lietuva yra pavergta, 
kiekvienas veikimas — kul
tūrinis, šalpos ar kitoks turi 
ir politinį antspalvį ir tikslą. 
Kiekvienas lietuvis visomis 
įmanomomis priemonėmis 
turi šaukte šaukti, kad Lie
tuva yra priešo pavergta, 
kad ji turi būti laisva- 0 kai 
visi lietuviai telpame Bend
ruomenėje. tai jos vadovy
bė turi ne tik teisę, bet ir

Petras Butėnas

Iš kur kada kas kaip su 
kuo lig šių laikų...

IŠ KR. DONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE

Tęsinys
Okupuotose Lietuvoje ir Latvijoje dėl tos tariamos 

’slavų-baltų prokalbės“ net lietuvių ir latvių kalbininkai 
Jaskvos buvo ir tebėra prievartaujami. Tad trumpai per- 
:velkim “slavų-baltų prokalbės“ buvimo nebuvimo klau
simo svarstymą, kuris kaip “slavų-baltų prokalbės“ nebu- 
imo faktas baigia užspringdinti neprisotinamąją Mask

vos gerklę- • - t ąf
XIX amžiuje indoeuropiečių kalbų moksle vokiečių 

talbininkas A. Schleicher’is ir vad. jaunagramatikiai įsi- 
vėrę laikėsi jo (šleicherinės) “baltų-slavų prokalbės“ hi
potezės. Tada garsus Rusijos kalbininkas nerusas J. 
Baudouin de Curtenay (J. Boduenas de Kulienė; pran- 
?ūžiška pavardė) skelbė priešingai: nėra pagrindo kalbėti 
apie baltų-slavų prokalbę, nes argumentų “prieš“ yra ne 
mažiau, jei ne daugiau, kaip argumentų “už“. Pirmasis 
“baltų-slavų prokalbės“ nebuvimą argumentuotai grįsti 
pradėjo geriausias prancūzų kalbininkas A. Meillef (A. 
Mejė). Jis savo studijoje “Les dialektes indoeuropeens 
(Paris. 1908 m.) kritikuodamas vokiečių kalbininko K. 
Brugmann’o “baltų-slavų prokalbės“ koncepciją (sampra
tą). priėjo išvadą, kad baltų ir slavų kalbų giminystės 
(genetiniai) santykiai esą aiškintini lygiagretės (paraleli
nės) raidos principu (pagrindu). Jaunagramatikiams ši 
A. Mejės naujovė pasirodė herezija. O žymusis baltų, 
kartu ir kitų indoeuropiečių kalbų tyrinėtojas, prieš ke
lerius metus okupuotoje Rygoje miręs latvis Jonas En
dzelynas ligi pat savo mirties, nors ir Maskvos velikorosi- 
nės-rusinės kompartijos bei valdžios verčiamas, atsisakė

line organizacija, kuri tu
rėtų apimti visą mūsų emig
raciją. Netolimos praeities 
patyrimas parodė, kad mė
ginimas veikti ir politinėje 
srityje Lietuvių Bendruome
nei galėtų daug žalos pada
ryti. sukeldamas pragaištin
gų ginčų.

3. Šių dienų LB uždavi
niai? Kaip Tamsta 
sprendi?

STASYS GR1EŽĖ- 
JVRGELEVIČIUS:

—Alano supratimu, LB 
uždaviniai yra tiek platūs, 
kad truks dar metai kiti, kol 
įsisąmoninsime, jog yra bū
tinas konkretaus darbo pla
nas.

Iki oabar visi. be išimties, 
veikėme partizaniškai. To
liau taip pasilikti negali. LB 
yra būtinas konkretus darbo 
planas, paremtas skaičiais, 
būtent:

a) Alės turime žinoti, ko
kių ir kiek lituanistinėm 
mokykloms vadovėlių yra 
reikalinga ir kiek kiekvie
nais metais mes jų galime ir 
privalome išleisti. Sudalyti 
ir piniginę sąmatą.

b) Priešmokyklinio am
žiaus vaikų literatūra ir 
plokštelės, kad ir atokiau 
gyvenančios pavienės šei
mos turėtų priemonių savo

pripažinti “baltų-slavų prokalbę** kada nors buvus. Jis 
kietai ir aiškiai laikėsi savo Slavianobakijskije etiudy 
(Charkov. 1911 m.; ši data baltams be galo svarbi ir įsi
dėmėtina. o tai būta prieš 53 naetus. taigi tuoj po šleiche- 
rinių jaunagramatikių šėlsmo prieš prof- A. Meję ir prieš 
politiškai pavergtuosius visus, o visus baltus) rašto darbo, 
kur jis neišpasakytai kruopščiai peržvelgė baltų ir slavų 
panašumus ir skirtumus ir priėjo išvadą, kad baltai ir sla
vai yra kilę iš atskirų praindoeuropiečių genčių, šnekėju
sių atskiromis tarmėmis (kalbomis).

Visai tokios pat nuomonės yra laikęsis ir mūsų didy
sis kalbininkas istorikas Kazimieras Būga — žymiausias 
šios problemos baltų vietovardyno (toponimikos) požiūriu 
tyrinėtojas, kuris paskutiniaisiais savo gyvenimo metais 
(mirė 1924. XII. 1) ypač skeptiškai žiūrėjo į “baltų-slavų 
prokalbės“ hipotezę. Be K. Būgos ir J. Endzelyno darbų 
jokie pasaulio ryškesni kalbininkai negali išsiversti ir ne
išsivers. Jiedu likę pasiliks baltų ir indoeuropiečių kalbo
tyros šviesieji tikrieji ramsčiai. O toliau, — šit ką K Būga 
aiškiai ir kategoriškai yra parašęs lygiai prieš 40 metų:

Kiti kalbininkai tiki. kad kalbos bendrybės, kurių 
turi gana daug aisčių (baltų) ir Slavėnų (slavų) kalbos, 
rodančios aisčius ir slavėnus turėjus dar ir atskirą prokal
bę po indoeuropietiškosios. Tuo aš netikiu, nes nerandu 
nė vieno kalbos fakto, kuris būtinai verstų mus pripažinti 
tariamąją aisčių-slavėnų prokalbę. Visos aisčių ir Slavėnu 
bendrybės terodo tiktai tiek. kad aisčių gyvenama kai
mynais su Slavėnais nuo nebeatmenamų laikų. t. y. nuo 
indoeuropietiškosios gadynės (K. Būga. šis-tas iš lietuviu 
ir indoeuropiečių senovės, — Tauta ir Žodis. II. 106 p 
Kaunas. 1924 m.).

“Baltų-slavų prokalbės“ buvimą atmeta ir dabarti
niai mūsų kalbininkai A. Salys, Pr. Skardžius. P. Jonikas 
L- Dambriūnas.

Šitokių naudingų, svarių ir svarbių žinių dėl “baltu- 
slavų prokalbės“ visiško atmetimo, tiesa, atsargiai reis- 

i kiamų. ir randi, žinot kur? Gi už “geležinės uždangos1.

kalą. bus apčiuopiamas pa 
grindas ir kitokia nuotaika 
jį vykdyti.

Konkrečiai: Kaip išplau
kia iš aukštųjų LB vadovui ______
pareiškimų spaudai. .JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašte yra 70 LB apylinkių. Tarybos rinkimai įvyks 1964 
Kiekviena apylinkė, manau. m. gegužės mėn. 9-10 dieno-

BENDRUOMENES
RINKIMAI

be didelio vargo gali skirt mis. Lietuviai, gyvenantie
ji 00 aiškiai nusakytam (ži- jj toliau nuo lietuviškųjų ko- 
noma. ir naudingam) reika-j lonijų, kuriose veikia LB a- 
lui. $100 padauginę iš 70 pylinkės. gali balsuoti paštu
gausime $7.000. Tai jau šis

įuos taS 1° šimtinę kiekvie- komisiją arba per Centrinę 
noje apylinkėje galima su- apylinkę. Norintieji balsuoti 
rinkti dar iš privačių asine- per Centrinę apylinkę iš 
nų. Susidarys kita tiek. Su anksto registruojasi, kad bū- 
$14.000 suma jau galima j tu galima laiku išsiuntinėti 
daug ką padaryti.

per apygardos rinkiminę

( balsavimo korteles. ‘ Centri- 
Ir darbas našesnis, ir pini-1 n£S apylinkės adresas: Ra

polas Skipitis. 5613 South 
Emerald Avė.. Chicago 21. 
Illinois-

gas greičiau pagaunamas, 
kai žmogus žinai, kiek ir ku
riam tikslui reikia.

Todėl ir LB jau pats me
tas visą savo darbą įrėminti, 
kad būtų aišku tiek jį dir-į 
bantiems. tiek žiūrintiems..

ONA IVAŠKIENĖ:

—Įtraukti jaunimą, kuris 
ateina mus. “senelius“, pa
keisti. laikau svarbiausiu 
Bendruomenės uždaviniu. 
Daug kas ir toj srity padary
ta ir daroma, bet to negana. 
Girdime sakant, kad jauni
mas nesidomi bendruomeni
niais ar iš viso lietuviškais 
klausimais. Taip nėra. Jau
nimas tuo domisi, tik reikia 
jį suprasti. įvertinant aplin
ką. kurioje jis auga ir bręs
ta. Reikia skubiai jaunimą

vaikams pamokyti lietuviš- traukti į PLB vadovaujamą

Šiuose rinkimuose balsa
vimo teisę turi ir solidaru
mo įnašų nesumokėjusieji.

Apylinkių rinkimų komi
sijos jau baigiamos sudary
ti. Dar laukiama komisijų 
sudarant vietovėse, kuriose 
neveikia organizuotos LB 
apylinkės. Tose vietose ko
misijas gaii sudaryti atski
ros organizacijos arba net 
asmenys, susitarę su JA\ 
LB Centro Valdyba. Centro 
Valdybos adresas: Jonas 
Jasaitis, 7252 So. AVhipple 
St.. Chicago 29, Illinois. Ko
misijas sudaryti jau reikia 
paskubėti, nes rinkimų die
nos Čia pat-

lietuviuose ir latviuose — Sov. Rusijos okupuotame Pa
baltijy. ir žr. V. Mažiulis, Pastabos baltų ir slavų kalbų 
seniausių santykių klausimu. — Lietuvių kalbotyros klau
simai. II. Vilnius. 1959 m. 5-me psl. Teisingas ir drąsus 
mokslo žodis iš Sov- Rusijos pavergtojo Pabaltijo. Bet 
tas teisingas mokslo žodis, tartas prieš 5 metus, didžiai 
nepatiko velikorosų-rusų sovietiniam kompartiniam sve
timas tautas dresiruojančiam “mokslui“.

{DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma-

Savo nepasisekime, bet kremliškame užsispyrime nas, 309 psl., kaina .. $2.50. 
.Maskva paskui kalbininkų, archeologų, istorikų, etnologų: Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO- 
įsakomaisiais partiniais suvažiavimais toliau prievartavo SPARNIU SOSTAS, premi- 
Sov. Rusijos, okupuotųjų Pabaltijo valstybių, Lenkijos. į juotas romanas is. politinių 
Ukrainos. Gudijos ir dar kitų užsienių mokslininkus, kad emigrantų gyvenimo, 268 
tie pripažintų aną jau seniai, mažiausiai prieš 55 metus į ^50
atmestąją “baltų-slavų prokalbę“ kaip buvusį ir esamą
faktą. .Maskva panašių šovinistinių diriguojamų suvažia
vimų ir daugiau yra dariusi. Kas laisvajame mokslo pa
saulyje aišku, ir todėl “baltų-slavų prokalbės“ hipotezė 
atmesta ir pamiršta, tas pasivergusios Sov. Rusijos ir jos 
prozelitų diktatūriniame pasaulyje, priešingai, norima 
žūt būt įpiršti. Nepasidavė Maskvos klaidingajam moks
lui velikorosų-rusų prievartaujamas prof. J- Endzelynas I NAGO UGNIS, premijuotas
. ... . , .... . . x romanas. 205 pusi., kainair. kiek beišgalėdami moksliškai Įrodinėdami, ten nepa- -q
siduoda ir kiti išmaningi ir šviesūs protai. Didžiojo Endze- ~ A|ovzas Baronas: VIENI- 
lvno slavai nebeprievartaus—jis mirė. palikdamas indo- MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
europiečių ir baltų kalbotyrą nesuniekinęs ir maskvinei na .<$ 1.50.
genocidinei politikai nepasidavusią. "Baltų-slavų prokal- Juozas Švaistas: ŽIOB- 
bė“ kaip neįrodytas dalykas yra visuotinai atmesta. O jei RIAI PLAUKIA, romanas 
Maskva su savo prozelitais ir satelitais vis dar tebeįsiki- iš knygnešio kun. M. Sida- 
busi “baltų-slavų prokalbės“, ją nebuvusią ir negalimą ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 
bešlovindama. tai Maskva gi garbina ir visokią sau nau- kaina $2.50. *
dingą prievarta pagal savo velikorosišką-rusišką “prav- .SU*
d,“ net nuo Moskovijos kniazių. taip pat nerviškąsias « V™Xdirkv
tautas prievartautojų laikų. Visokio plauko (cann.o ir im0 394 j kaina
dabar kompartimo) Rusijoje ligi pat sios baltos dienos g4
dar niekados nėra buvę demokratijos ir demokratinio Vincas Ramonas: MIG- 
valstybinio režimo. LOTAS RYTAS. ]66pusl.,

(Bus daugiau)- kaina $2.00.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl.. kaina S3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NU GIESMĖ, premijuotas 
-ornanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT-
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IŠ BALFO VEIKLOS

Iš pavergtos Lietuvos
Lietuviai pasauliniame 

muziko* konkurse
Lietuvos valstybinis kvar

tetas Maskvoje Įvykusiame 
visos Sovietų Sąjunga; sty
ginių kvartetų varžybose 
laimėjo pirmą vietą ir tuo 
būdu gavo teisę atstovauti 
Sovietų Sąjungai rugsėjo 
mėnesĮ Įvyksiančiame Bel
gijos mieste Liege tarp
tautiniame kamerinės muzi
kos konkurse.

Lietuvos valstybini kvar
tetą sudaro 4 lietuviai: K. 
Kalinauskaitė. J. Fledžins- 
kas. E. Paulauskas ir K. Ku
likauskas.

Mes karštai remiame tei-

Vilniuje smerkė
"atskalūniškąją“ Kiniją

(E) Balandžio 8 d. Vil
niuj skubiai sukviestas LKP 
CK plenumas — jo tikslas 
buvo apsvarstyti klausimą 
apie "tarptautinio komunis
tinio judėjimo susitelkimą.“ 
kitaip tariant — pasmerkti 
R- Kinijos vadovus. Prane
šimą padarė iš Maskvos at
vykęs Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos CK narys. 
"Pravdos“ laikraščio redak
torius P. Satiukovas. Disku
sijose dalyvavo visa eilė Į- 
vairių organizacijų atstovų, 
mokslininkų, partijos parei
gūnų. ir jų kalbose vyravo 
vienintelė Maskvos užgirta 
bei pageidaujamoji mintis:

singą marksistinę-leninisti- 
nę liniją, kurią vykdo drau
go N. Chruščiovo vadovau
jamas TSKP Centro Komi
tetas" (Kauno Medicinos 
inst. rėkt. prof. Z. Januške
vičius). Diskusijose kalbėjo 
ir Sniečkus, Paleckis, gi bai
giamąjį žodį tarė vėl tas 
pats maskvinis svečias Sa
tiukovas- "Tiesa“ (nr. 84) 
pranešė, kad plenume pri
imtas ir nusiųstas laiškas 
N. Chruščiovui.
Piliečiai, vykite j plėšinių 

ūkius
(E) Lietuvos gyventojai 

darbams tolimose Sovietijos 
srityse verbuojami ir per 
laikraščius. Lietuvoje lei
džiami laikraščiai spausdina 
tokio turinio skelbimus:

"Piliečiai! Vyksta organi
zuotas darbininkų telkimas 
i Celinogrado srities ir Ka
ragandos miesto statybas, 
taip pat galima persikelti 
su šeimomis nuolat gyventi 
ir dirbti i plėšinių krašto ta
rybinius ūkius ir kolūkius.“

Panašaus turinio skelbi
mas pastaruoju metu pa
skelbtas ”Kom. Tiesoje“ 
(nr. 70). ir nurodyti Įgalioti
nių adresai Vilniuje, Kaune. 
Klaipėdoje. Šiauliuose ir 
Panevėžy, be to, patarta 
kreiptis i visus rajonų vykd. 
komitetus.

Altas ruošiasi kongresui

Pirmojo ketvirčio aukos
Šių metų sausio-kovo mė-1 

nesiais Balfo centras bend
rajai šaipai gavo 25.212 do
lerius pinigų. Vasario 16 i 
gimnazijai per Balfą buvo 
nusiųsta 8.043 doleriai, o 
Saleziečių gimnazijai 1.300 
dolerių.

Nors pajamos gautos 
šiais metais, tačiau pinigai 
daugumoje buvo suaukoti 
1963 metų ruders Balfo va
juje. Stambesnės sumos bu
vo gautos iš Chicagos. Ne- 
\varko. Clevelando. Brook
lyno ir kitų vietovių.
Balfo šalpa sausio-kovo m.

Sausio-kovo mėn. Balfas 
išsiuntė i okupuotą Lietuvą 
58 siuntinius 3.653 dolerių 
vertės. Lenkijos. Vokietijos 
bei kitų kraštų lietuviams 
buvo išsiųsta per 206 varto
tų rūbų siuntinių, sumokant 
arti dviejų tūkstančių dole
rių vien pašto išlaidų-

Balfas sausio-kovo mėne
siais sušelpė daugeli gry
nais pinigais, pasiųsdamas 
Vokietijoje esantiems trem
tiniams 1.355 dolerius. Aus 
trijon 550 dolerių. Australi
jon 150 dol.. i kitus kraštus 
465 dolerius. Viso per tris 
mėnesius išleista tiesioginei 
šalpai 16,971 doleris. 

Jubiliejinis seimas

Balfas jau veikia 20 metų. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
1944 m. kovo 24 d. sukvietė 
Į Chicagą. Morrison viešbu
tyje. visuomenės veikėjų pa
sitarimą bendrojo šalpos 
fondo steigimo reikalu. Tai 
buvo steigiamasis Balfo su-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sovietu Sąjungos prezidentas Leonid Brežnev Nikitai 
Chruščiovui jo 70 m. sukakties proga suteikia “Sovie
tų Sąjungos didvyrio“ vardą.

Chr uščiovas-pa ver gtųj ų 
engėjas

(Elta) Balandžio 17 d. pateisinę*. Anuomet Raudo- 
Sovietijoje iškilmingai ir nojoje aikštėje susirinkusiai 
triukšmingai minėtas 70-sis miniai Chruščiovas tarė: 
Nikitos Chruščiovo gimta- "Jūs čia susirinkote pri- 
dienis. Kelti jo nuopelnai, tarti A. Teismo karinės ko- 
Kremliaus valdovas ryškin- legijos nuosprendžiui, pa
tas esąs didžiausiu kovotoju lietusiam tautos priešus, tė- 
už taiką- Tačia ta proga ne- j y vnės išdavikus, šnipus, fa-
dera pamiršti kai kurių So
vietijos diktatoriaus žygių. 
Jie liudija, kad dabartinis 
sukaktuvininkas laikomas 
"Ukrainos budeliu.“ "Buda-

šizmo agentus-..
Kai 1956 m. vengrų tauta 

sukilo prieš komunizmą. 
Chruščiovas raudonajai ar
mijai Įsakė Įžygiuoti Į Veng

Balandžio 10 d. Chicago
je ALT biure Įvyko ALT 
valdybos posėdis. Jame iš
klausytas ir apsvarstytas iš
samus ALT pirmininko L. 
Šimučio pranešimas apie pa- 
rengiamuosuis darbus Lie
tuvių Kongresui \Vashing- 
tone. D.C. Tuo tikslu pirmi
ninkas buvo nuvykęs balan
džio 1-2 d. Į Washingontą. 
kur sutvarkė kongreso rei
kalus su Shoreham viešbu
čio administracija, susitarė 
su bažnytine vyriausybe dė’ 
iškilmingų pamaldų kongre
so dalyviams ir turėjo pasi 
tarimą su vietinės lietuvių 
kolonijos veikėjais, kurit 
dalyvavo apie 20 asmenų. Iš 
vietirių veikėjų buvo suda
rytas bendras komitetą? 
kongresui remti ir pasiskirs
tyta komisijomis — regist
racijos. banketo ir spaudos

Aptarti ir kiti su tuo susi
ję reikalai.

Taip pat buvo išklausytas 
Vykdomosios Tarybos pir
mininko J. Glemžos prane
šimas iš Vokietijos apie vie
nos lietuvių sargybų kuopos 
prie JAV kariuomenės likvi
davimą. Nutarta kreiptis Į 
atitinkamas JAV vyriausy
bės Įstaigas ir prašyti, kad 
lietuvių kuopos likvidavi
mas būtų sustabdytas.

Susipažinta su JAV In
formacijos Agentūros pa
tvarkymu dažnesnių trans
liacijų Į okupuotus Pabaltijo 
kraštus savomis kalbomis 
reikalu.

Išklausius VLIKo pirmi
ninko pranešimą apie finan
sinės paramos reikalingumą, 
nutarta paskirti ir tuojau iš
siųsti $2,000.

Taip pat posėdžio daly
viai buvo supažindinti ir pa
kviesti dalyvauti ruošiama
me Lietuvių Kongreso klau
simu balandžio 15 d. Chica

gos Lietuvių Organizacijų 
atstovų susirinkime ir spau
dos atstovų pasikalbėjime. 
Posėdyje dalyvavo T- Blins- 
trtibas. dr. K. Drangelis. dr. 
P. Grigaitis, dr. T. Remei- 
kis. dr. V. Šimaitis ir J. Ta- 
lalas.

Balandžio 15 d. Chicago
je, Don Varnas legiono pos
to salėje. Įvyko Chicagos 
Lietuvių Tarybos sušauktas 
Įvairių draugijų atstovų su
sirinkimas painformuoti ir 
išklausyti susirinkusių nuo
monių bei pasiūlymų Lietu
vių Kongreso birželio 26-28 
d.d. reikalu. Susirinkimui 
vadovavo J. Skorubskas. 
sekretoriavo St- Mankus.

Išsamų prnešimą tuo 
klausimu padarė ALT pir
mininkas L. Šimutis ir ji pa
pildė pirmasis vicepirmi- 
įinkas dr. P. Grigaitis.

Iš pranešimo paaiškėjo, 
jog kongreso pagrindinis 
tikslas pademonstruoti lie
tuvių vieningumą ir ryžtą 
siekiant Lietuvos išlaisvini
mo.

Posėdžiai numatomi trys, 
kurių vienas skiriamas lie
tuvių jaunimui, jų organiza
cijos ji tvarkys ir pritaikys 
savo programą.

Be to. numatomi dar šie 
kongreso žygiai:

1. lankymasis Baltuosiuo
se Rūmuose.

2. atskirų valstybių dele
gacijų vizitai savųjų valsty
bių senatoriams ir atstovų 
rūmų nariams,

3- banketas, dalyvaujant 
aukštiems garbės svečiams, 
birželio 27 d. Shoreham 
viešbutyje.

4. birželio 23 d. iškilmin
gos pamaldos kenčiančios 
Lietuvos intencija Amerikos 
katalikų tautinėje šventovė-

sirirkimas. kuriame daly
vavo 22 visuomenės veikė-

buvo pirmasis Balfo direk
torių suvažiavimas, užtru
kęs dvi dienas-

20 metų jubiliejinis (Kli
šis) Balfo seimas numato
ma šaukti New Yorke Padė
kos Dienos savaitgalį.

Balfo rėmėjai New Yorke

Pasibaigus 1963 m. Balfo 
vajui New Yorke. matyti, 
kad čia yra per tūkstantis 
veik pastoviai aukoja per 
šeimų, remiančių Balfą pi
nigais ir gėiybėmis. Jie be- 
metus apie 7.500 dolerių ir 
per 10,000 svarų rūbų.

K.L.J.

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini-, 
mus.

Keleivio adm-ja

5. velionies prezidento J. 
F. Kennedy kapo lankymas.

6. kongreso išvakarėse,
birželio 26 d., platesnio 
masto spaudos konferenci
ja paskleisti kongreso tiks
lams plačioje Amerikos vi
suomenėje- z

ALT biuras

Dėl netikslių aiškinimų
Įpročių sunku atsikratyti-, dinamas ir niekas neplūsta- 

Jie Įsisiurbia Į žmogaus d va- mas. Ten tik suminėti fak
tai. anksčiau atspausti Nau
jienų antroje dalyje ir Dir
voje. bei pora pastabų dėl 
kai kurių apraiškų Šviesos- 
Santaros Federacijoj.

Straipsnelyje "Skaidrio
sios“ kombinacijos neprie
kaištaujama dabartinei Fe
deracijos "valdybai.“ kad ji 
leidžiasi išnaudojama Vil
ties draugijos; taip pat nie
ko nesakoma dėl aukos Vil
čiai. kaip prasimano B. K- 
Naujokas. Ten tik sugreti
nama išryškinimui paauko
jimas Naujienom su Įnašu 
Vilčiai Į ją Įstojant. Paau
koti kuriai draugijai ar Į ją 
Įstoti, su Įnašu ar be Įnašo, 
yra didelis skirtumas. Kaip 
būtų skirtumas, jei B. K. 
Naujokas paaukotų Pranciš
konų ordinui ar Į jį Įstotų, 
nieko daugiau neįnešdamas 
tik savo sielą, ištroškusią 
amžinybės ir nuodėmių at
leidimo. Kalbamam straips
nelyje niekur nėra pasaky
ta. —nei tekste, nei poteks
tėj. — kad: "jei Naujieaoa 
duoda vietos Federacijos 
reikalams, tai dera joms at
sidėkoti. jei Dirva — išnau
dojimas.“

Tik vienas B- K. Naujoke- 
priekaištas straipsnio auto
riui yra teisingas, kad jis 
perilgai toleravęs dabartinę 
tariamą Federacijos valdy
bą. Šis priekaištas tinka, ži
noma, ir kitiem Federacijos 
nariam.

' šią, lvg erkės Į kūną. iškrai- 
Į po galvojimą, užtemdo regė- 
• jimą ir protą, kad nebema- 
' tomą. kas vyksta aplinkui, 
nebepaskaitoma. kas para
šyta. Tokie aptemėliai. radę 
progos kalbėti ar rašyti, kal
ba ne faktais, kuriuos norė
tų paliesti ir komentuoti, bet 
nuotaikom, pataikaujan- 
čiom jų Įpročiam. Su jais. 
vienų ar kitų Įpročių apsės
taisiais. sunku besusikalbėti, 
nes jie yra praradę kontak
tą ir logišką ryšį su aplinkos 
Įvykiais.

Žmonės, ilgiau dirbę vie
nos ar kitos propagandos 
akcijoj, kaip tik ir yra vie 
na iš tų kategorijų, prara
dusių dorybę matyti daiktus 
tokius, kokie jie yra. skaityti 
ar girdėti taip, kaip parašy
ta ar pasakyta. Tos rūšies 
veikėjai yra išugdę atspa 
rtimą prieš tikrovės poveiki 
prieš sąžinės ir logikos bal 
są. Šitom savybėm ypač pa 
sižymi totalitarinių siste 
mų propagandos fachma 
nai, Įpratę Įvykius persunki- 
nėti ir aiškinti taip. kad pro 
juos matytųs vado valia ir 
išmintis.

pešto žudiku“ ir kad jo vieš- riją ir žudyti kraštui laisvės 
patavimo laikais toliau te- siekusius civilius gyvento- 
betęsiama Stalino pradėtoji jus. Kai anuometinis JAV 
pavergtų kraštų rusinimo. į ambasadorius Maskvoj Boh- 
kolorizavimo bei ūkinio iš- len Chruščiovą paklausė.
naudojimo politika.

1937-1938 m. Ukrainoje
kada gi baigsis vengrų pat
riotų žudymas. Chruščiovas 
atsakė: "...mes pasiųsimeouvo vVKGOrnl ziaUruS vaiV-į 

mai - jų metu žuvo dešim- d" daugiau ir dar daugiau 
tvs tūkstančių žmonių (pa- ‘Ia!lnnJ- k°> galiai pn- 
gal ukrainiečių apskaičiavi- ^,me kontrevoliuciome- 
mus—400,000). Kai 1943 nūs.

Tai tik keli "taikos apaš
talo“ Chruščiovo buvusios

m. vokiečių daliniai Įžygia
vo Į Ukrainą, jiems pavyko 
rasti 95 kapus su 10.000 la- veiklos pavyzdžiai. Netenka 
vonų. nužudytų šūviu i pa-, plačiau aiškinti, kad ukrai- 
kauši- Kai "l954 m. JAV niečiams jis tebėra Ukrai- 
Kongreso Atstovų Rūmų nos buaelm vengrams—Bu- 
specialus komitetas tvrinėjo dapesto žudiku, lenkams 
komunistu agresija." buvo Stalino bendradarbiu 1939 
padalyta išvada — tų žiau- m- pasidalinant Lenkiją, o 
riu valvmų Ukrainoje vyk- pabaltiečiams ir kitiems pa- 
dytoju tuo metu (1938 m.); vergtiesiems — naujų laikų 

’ ’ ’ ‘ — kolonizatorium ir nuožmios,tiems žygdarbiams pasiųs
tas Stalino — buvo Chruš- ypač tautinėje srityje, prie

spaudos vykdytoju.
Čia keletas diktatoriaus

ciovas.
1956 m. Chruščiovas savo 

žinomoje kalboje kaltino 
Staliną, kad esą šis bolševi
kų vadus priversdavęs pri

Propagandinių Įpročių 
polinkiais, gal ir atsitiktinai, 
gana stipriai dvelkia B. K.
Naujoko užrašų pluoštas, 
atspaustas Dinos kolumnoj 
Diena iš dienos (Dina. ko
vo 25 d). B. K. Naujokas 
ten aiškina, kadėl Keleivy-’
je, kovo 18 d., atspaustas • B. K. Naujokas rašo kaip 
straipsnelis ’Skaidriosios“ j tikras naujokas. Negalėda- 
kombinacijos. Jis primygti- i mas paneigt nieko, kas pase
nai teigia, kad straipsnelis į kyta "Skaidriose“ kombina

cijoje. jis bando straipsnio 
autoriui įleisti pykčio nuodų 
injekciją, kad būtų galima

yra pykčio išdava ir kaip 
toks. žinoma, nieko tikro ne
pasakąs. Suprantama, kad 
pyktis yra blogas "advoka-' jį įtarti tendencingumu blo- 
tas.“ noi’s netiek blogas, go "advokato“ poveikyje. B. 
kiek sąmoninga pastanga 
prasimanyti nebūtus daly
kus. Jei kas supykęs piktai 
kalba, tai jis yra bent nuo
širdus, o kartais netgi tei
singas.

Taigi, kurgi tas pyktis 
straipsnelyje "Skaidriosios“ 
kombinacijos? Ten jo nerasi 
nei su žiburiu, nei su pro
žektorių. Niekam ten negrū- 
mojama, niekas ten negąs-

K. Naujokui yra būdinga 
konstruavimas "tikrovės“ 
savo įpročių atmosferoje, 
apeinant gyvenimo tikrovės 
faktus. Tai įyšku ne tik 
jo replikoje apkalbamam 
straipsneliui, bet ir kituose 
jo straipsniuose, kur jis pa
sirašo kitais slapyvardžiais 
ar savo tikrąja pavarde.

J. K.

KAIP KOMUNISTAI 
MOKA APGAUDINĖTIgyvenimo ir veiklos datų:| čius ukrainiečių. 1941 m. jis 

Chruščiovas gimė 1894 m. aukštesnio rango karys, da-
balandžio 17 d. Kalinovkos lyvavo Stalingrado gynime. 

1944 m. vėl vykdo valymus 
Ukrainoje — šį kartą kaip

______ ____ ___ ... Stalino pasiųstasis diktato-
tyti, kad 157 m. sausio mėn.1 nystėje buvo piemeniu ir rius- 1949 m. grižo MaskvonC' Z—I I S- 1 r ri 1 « X. M a a a »   a a

sipažinti ir vėliau juos nu-. kaime. Ukrainoje, šaltkalvio 
žudydavo. Tačiau pavarčiusi angliakasio sūnus. Mažai 
"Pravdos“ komplektus ma- Į lsmokshntas, nes dar jau-

pasakytoje kalboje -Chruš
čiovas tuos žudymus buvo

ŽODYNAI

kiek išmoko šaltkalvystės. 
1911 m. jis. 17 metų berniu
kas. išvyko iš namų. dirbo 
Įmonėse ir anglių kasyklose 
Loneco baseine. 1918 m.

jau kaip CK sekretorius. 
1953 m. Stalinui mirus, pa
deda Malenkovui "išstumti“ 
slaptosios policijos viršinin
ką Beriją. 1955 m. pašalina

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

tampa partijos propagandi
ninku ir organizatorium- 
1922 m. Įstojo Į "darbininkų 

Dabartinės lietuvių kalbos' mokyklą“, mokosi agrono- 
zodynas, .edagave prof. J.Jmijos, veda studentę — ji 
Balčikonis ir kt., vra apie į vėliau mirė (Antrą kartą jis 
45.000 -----
kaina

virsta komunistu, kovoja Malenkovą ir min. pirminin 
bolševikų vedamame kare.! ku virsta Bulganinas. 1956

m. sužlugdo vengrų sukili
mą. 1957 m-, maršalo Žuko
vo remiamas, išvalo CK na
rius konkurentus, o vėliau— 
"išvalo“ bei išstumia ir pati 
Žukovą. 1958 m. išstumia

žodžių, 990 psl., vedė 1938 m.). 1929 m. Bulgariną ir pats pradeda
$12.00 i Chruščiovas atvyko Į Mask- vadovauti sovietų vyriausy-

Lietuviškai angliškas žo- VU ir mokėsi pramonės aka- bei ir partijai, 
dvna*. Viliaus Peteraičio, II demijoje. 1931 m. jis virsta Chruščiovo laikmečiu i 
laida, daugiau Kaip 30,000 j Partij°s pareigūnu, ir čia Sibirą ir kitas tolimas Sovie- 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. prasideda jo šuolis partinė- tijos sritis isvežama-depor- 

tuojama tūkstančiai lietuvių 
ir kitų pabaltiečių, toliau Į- 

apie Chruščiovas dalyvavo Stali- vairiems darbams vežamas 
3^,000 žodžių, 08-3 puslapiai, no vykdytuose "didžiuo- jaunimas. Lietuva sistemin-
kvina ....................... $6.00. šiuose valymuose.“ kurių gai ir rafinuotu būdu rusi-

Anglų-lietuvių kalbos žo-
jJd* vergų stovyklas. 1938 m. Ni- se gyventojai buvo verčiami
psl. apie 20.000 ^dz.ų kita jau ukrainoje ir pagal Nikita
na ..................... ~~....... nurodymus išžudo tūkstan- Chruščiovas!..“

prasideda jo šuolis partinė
je karjeroje. 1934 m- išrink- 

Anglu-lietuvių kalbos žo- tas Į Kom. Partijos CK-tą, 
dynas, Baravyko

metu žuvo tūkstančiai ir mi
lionai gyventojų išsiųsta Į

narna bei kolonizuojama. Gi 
Vilniuje ir kituose miestuo-

Jau buvo rašyta apie ta
riamai Ukrainos Mokslų A- 
kademijos Kiško išleistą an
tisemitinio turinio knygą 
'-Judaizmas be pagražini
mo“- Jos pasirodymas už
sieniuose sukėlė susidomėji
mą. Ukrainos išeivija tą 
knygų pasmerkė kaip pro
vokacinę, kurios tikslas bu
vo pažeminti ukrainiečių 
tautą.

Dabar štai kas paaiškėjo. 
Tos knygos Įvadą parašė 
Andrėj Vedenski, rusas. 
Pratarty žodi tarė Grigori 
Plotkin. Ukrainos žydas...

Apie tai balandžio 13 d. 
tilpo Volodomiro Dušinino 
laiškas New York Times 
dienrašty-

Rusų dienrašty Novoje 
Ruskoje Slovo. leidžiamam 
New Yorke. balandžio 13 d. 
buvo jdėtas Ed. Stachovo 
laiškas, kur pasakyta, kad 
Ukrainos Mokslų Akademi
joje minėtos knygos niekas 
nematė. Ji spausdinta Mask
voje. Ir jos tikslas yra su
kompromituoti ukrainiečius.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metanu $5.
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man

prasti. Gana to. kad atomo, 
susprogdinimas paleidžia 
baisų karsti ir ne'apsakomą 
jėgų. Kai 1945 metais buvo 
daromas pirmutinis tokios 
bombos bandymas New 
Mexicos dykumoje, tai bom
ba buvo patalpinta ant plie 
ninio bokšto, o žmonės su
lindo i padarytas žemėje 
slėptuves už 10,000 jardų.
Bombai sprogus, plieninis 
stulpas ištirpo ir išgaravo, o 
dykumos smėlis per 800 jar
dų aplink suvirę ir pavirto 
i stiklą- Trim savaitėm pra
slinkus. atominė bomba bu
vo išsprogdinta jau Japoni
joje viršum Hirosimos mies- 
too. Ji buvo cilindrinio pa
vidalo. 10 pėdų ilgio, pus
trečios pėdos skersmens ir 
svėrė apie 900 svarų. Jos pa
gaminimas kainavo apie 
$2.000,000. Netrukus kita 
atominė bomba buvo nu
mesta j Nagasakio miestą. 
Abudu miestai buvo sunai
kinti ir kartu su jais žuvo 
tūkstančiai gyventojų. Japo
nija tuojau pasidavė genero- 

• lui McArthumi be s; ’
Tų bombų nuokritomis už
nuodytas oras ir dabar var
gina Japoniją. Todėl aš per
eitą kartą ir pasakiau tėvui.

Aušros Vartų paslaptis
Arba: kada ir kaip ten atsirado tariamas 

"stebuklingas“ paveikslas? 

BARBORA MARIJOS RĖMUOSE

S. MICHELSONAS
(Tęsinys)

Šio straipsnio pradžioje dėjo 
skaitėme A. Bačėno laišką. Rūmuose, 
kur jis sakosi išskaitęs Lie
tuvos istorijoje. kad stebuk-

ą lankyti ir Radvilu

;ingu laikomas Aušros Var
Tais laikais Radvilos bu

vo galingiausia Lietuvos ba-

nu aš peržiūrėjau Liet En- Lietuvos bajorai palaikyda- 
cikiopediją ir d-.o A. šapo- ™ kaino kilpas o .kaiciklopediją..---------__r- .
kos bei d-rės v. Daugi,(lai- Ladvllos ateidavo i bajoro 

seimą, tai visi bajorai pa
garbiai atsistodavo

tės-Sruogienės parašytas 
Lietuvos istorijas.

Istoriniai faktai yra to
kie:

Bet kad ir galingi buvo 
Lietuvoje Radvilos, kad ir 

. su kunigaikščių titulais, vis 
Tais laikais, t. y. 16-jo dėlto jų gyslomis tekėjo ne- 

šimtmečio vidury. Lietuvos karališkas kraujas. Todėl
t± žygint-nto Augusto tėvams 

labai nepatiko, kad jų sū-, 
nūs. kilęs iš karališkos šei-1 
mos ir pats būdamas jau ■

ir Lenkijos karaliai. Toks
buvo iš Žygimantas (Zig-
mantas) Augustas, gimęs
1520 metais, o 1529 metais

t - ...rcizrrik vainikuotas Lenkijos kara-įau Lietuvos seimo pasKelb- ... J
L.. T hum. susideda su paprastotas didžiuoju Lietuvos ku 
nigaikščiu. Sekančiais me kraujo moteriške.

— Maik. pereitą sykį tu vo tik 4 elementai: žemė. i kad dabar visi bijosi naujo tais jenkai pasirinko ji ir sa- Tuo tarpu Žygimantas bu- 
žadėjai pasakyti, kaip vanduo, ugnis ir oras. karo, nes nuo tokių bombų; v0 karalium. bet valdyti vo Barborą Radvilaitę jau

atsirado ant svieto atomai. —Čia. Maiki. tikra teisy- 
^todėl aš ir atėjau pasiklau- bė. 
jsyti- Sakau.
istorija.

ga! bus graži _ Ne> tėve> Al.ist01elis

galėtų žūti visa žmonija- 
Kurie nebūtų sunaikinti vie
toje. tai išmirtų nuo užnuo-

pradejo tik suaugęs. labai Įsimylėjęs, vis dažniau

čia storai klydo, nes tie da-! dytos atmosferos

Jo tėvas. Zigmantas II. išvykdavo iš Krokuvos j Vil-
taip pat buvo abiejų valsty- daznl.au lank>’da-

11 - vosi Radvilų rūmuose, kur
visada jo laukdavo išsiilgusibių valdovu, o motina buvo

— Atomai, tėve. yra taip lykai nėra elementai. Bet į —Aš tau. Maiki. ne kartą italų kilmės Bona Sforza
seni, kaip ir visas pasaulis, toks jo aiškinimas labai pa- sakiau, kad per dideli moks- (dėl savo žiauraus būdo i STaži°j^ Barbora.
tik žmonės ilgai to nežinojo, tiko bažnyčiai, ir viduram- lą svietas pasidarys sau ga- 

ĮPirmutinis pradėjo apie ato- žiuose Aristotelis buvo lai- lą.
Imtis kalbėti graikų filosofas komas dideliu autoritetu-1 
[Demokritas, kuris gyveno Klaidingas jo mokslas buvo 
[400 metų prieš Kristų. dėstomas kunigų mokyklose SKAITYK STASIO MI

_ Bet kaip atomas atro- kaip didelė tiesa ir per kelis CHELSONO PARAŠYTĄ
o šimtmppiiię tn-vrinin i/uvr-i • «___kio?
- Atomo negalima ma- 

tyti.
— Kodėl?

šimtmečius trukdė grynojo KNYGĄ: "Lietuviu Išeivija 
j mokslo pažangų. Amerikoje,” DAUG PA-

— Bet tu. Maiki. tenai ne-į VEIKSLŲ. KAINA MINK-
buvai. tai kaip tu gali žinoti. staIS VIRSAIS $4.00

— Todėl, kad jis yra e- 
1 nergija. kaip elektra.
- — O kas jam davė tokį
vardą?

— Atomas, tėve. yra grai
kų kalbos žodis. Graikiškai^ 
jis rašomas atomos. kas reiš
kia "nesuskaldomą“.

kad trukdė? • Į
— Kur aš pats nebuvau, 

žinių man duoda istorija. 
Pavyzdžiui. 1348 metais, 
kai Nicholas iš AntrukijosĮ 
pradėjo aiškinti, kad Aris
totelis klysta, tai inkvizici-

KIETA15—$5.00

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą- 

ja j j tuoj suėmė ir uždarė tai Keleivio administraci jo
jam burną. į je galite gauti šias tinkamas

O kodėl negalima jo _ Maiki_ aš noriu. kad tu. knygas:
suskaldyti? Ar jis toks kie
tas?

— Tokį klausimą, tėve, 
statė Demokritui ir jo tau
tiečiai-

— Neaišku tas ir man.
— Demokritas aiškino 

taip. tėve: paimkim metali
ni pinigą ir perskelkim jj

man kalbėtum apie atomą. HISTORY OF THE LI- 
Pasakvk. kas tai do daik- THUANIAN NATION, pa
tas?

— Tėve. kol mokslas su
rado. kas yra atomas, praėjo 
daug šimtmečių. Aš tiktai 
trumpai noriu tėvui paaiš
kinti, kokiais keliais prie to 
eita ir kokių buvo kliūčių,

pusiau; tada paimkim vieną kol mokslas pradėjo atomą 
pusę ir ją taip pat perskel-; suprasti. Darant ’ ' '
kim; vieną tų puselių irgi
perskelkim. Ir jeigu norėsi
me tą skaldymą tęsti toliau.

, tai kaip ilgai mes galėsime 
i tas dalelytes skaldyti? A? 
amžinai? Ne, tos dalelytės 
pasidarys tokios smulkios, 
kad bus jau nebesuskaldo- 
mos. graikiškai tariant — 
bus atomos.

rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$5-

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

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

"Leave your tears in Mos- 
kow-“ parašė B. Armoniene.

įvairius
bandymus, vokiečių moksli-! 
rinkas Roentgenas atrado 
spinduli, kuris pereina pro j 
metalą, kaip šviesa pro stik- kaina $3.95.

land of he- 
parašė L. Valiukas,

ią. Amerikiečiai tą spinduli 
vadina X-Ray.

— Nu. tai ką tas parodo? i kaina $4.75. 
— Tai parodo, tėve. kad 

metalas nėra suaugusi vie-,

roes,
LithuaniaM

dažnai vadinta 
na“.)-

Tokie valdovai visada gy

tikra raga- Tuos rūmus skyręs nuo pi
lies tiktai sodas, todėl Žygi
mantas liepęs padalyti per

vendavo Krokuvoje, tų lai-l 9 sodų dengtų perėjimą iš
kų Lenkijos sostinėje, tačiau 
Žygimantas Augustas apsi
gyveno Vilniuje, nes to bū
tinai reikalavo Lietuvos ba-Į 
jorai. Vis dėlto jis dažnai 
nuvykdavo Krokuvon kara
liaus sooste pasėdėti ir su 
lenkų magnatais paūžti. Jis 
buvo jau vedęs karališkos 
Habsburgu šeimos vokietai
tę Elzbietą, bet ji mirė. Ta
da jis. dažnai atvykdamas 
Vilniun su Lietuvos didžba- 
joriais pasilinksminti, susi
pažino su Barbora Radvilai
te. kuri taip pat buvo jau 
našlė. Ji. būdama dar tik 16 
metų. buvo ištekėjusi už se
no Lietuvos magnato Goš
tauto (kryžiuočių viršininko 
Albrechto sūnaus), bet po 
dviejų metų jis mirė. Likusi 
našlė, ji gyveno Vilniuje 
Radvilų rūmuose, netoli nuo 
kunigaikščių pilies, kur Ži- 
gimantas keldavo pasilinks
minimo puotas.

Čia ir buvo jam pristatyta 
Barbora Radvilaitė- Ji buvo 
neapsakomai graži. Jos tai
syklingi veido bruožai, jo 
švelni spalva, didelės akys. 
lėti. grakštūs judesiai ir pa
trauklus liemuo Žygimantą 
žavėte sužavėjo. Jis jau pra-

jo pilies i Radvilų rūmus ir 
tuo perėjimu susitikdavęs su 
Barbora-

kaip sakoma,

nalytė medžiaga: ji suside- 
— Nu. tai gerai isvirozy- da jg atomų, kurie vienas su 

ta. Maiki. Dabar jau ir aš j kitu nesusisiekia, jei pro jų 
tarpą praeina šviesos spin-

KAS CI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
.. , .. . , , , . . , Įnamiu—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą

—Ne. teve. ar nezmai dūlys- Galų gale patil ta n kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma-
rs-,r ?atleS atOm° kon?‘™kclJa' žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,
nežinojo atomo paslapties. Ji panaši i saules sistemą, a- ‘ . ...Tai buvo tik pradžia. Jo ša- purios centrų sukasi pla-l Jungias.1 P,™5 diplomatai ieško aHtm.nk^
lininkai bandė eiti toliau J^os. Atomas taipgi turk ka! kune P'v,al. Ialk?si nel;-vaha!’ 0 •* latnu. nors 

I Jie aiškino, kad vanduo su- -- - - fo"Va T'"oc” r1o"f"
sideda iš minkštų ir slidžių

Ižinau. kas vra atomas.

centrų, kurį mokslininkai ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti 
vadina branduoliu. Aplink

Puslapis penktas

Ginkluota kiprietis krato suimtą anglų karį. Tokių 
atsitikimų Kipre netrūksta, nors anglų kariai ten yr i 
tvarkai palaikyti.

Bet,
maiše nepaslėpsi. Ir dengtas 
perėjimas nepaslėpė Žygi- 
mato romanso su Barbora. 
Žmonės pradėjo apie tai 
kalbėti atvirai ir plačiai.

Kai tokios kalbos ėmė 
plisti, tai Barboros brolis 
Mykalojus Rudasis ir pus
brolis Mykalojus Juodasis 
nutarė tas sueituves pasau
goti ir užklupo Žygimantą 
prie Barboros.

“Mielas karaliau, taip da
lyti negalima!“ — sušuko 
Mykalojus Rudasis. Sako, 
plinta Radvilų garbę žemi
nančios piktos kalbos. "Tu
rite tučtuojau susituokti!“

Žygimantas sutiko, ir tuo
jau buvo suruoštos slaptos 
vedybos, jo tėvams visai ne
žinant.. Iš pradžių tai buvo 
labai slepiama- Vis dėlto 
Žygimantui norėjosi gauti 
tėvų pritarimą. Todėl jis nu
vyko Krokuvon ir pasakė 
tėvui noris vesti Barborą 
Radvilaitę, nepasakydamas, 
kad jau ją vedęs.

”Ne. ne!“ atkirto tėvas. 
"Negalima žeminti karališ
kos garbės!“ Ypač niršo ita
liško kraujo motina Bona.

Pamatęs, kad tėvai nesu
kalbami. Žygimantas sugrį
žo Vilniun nusiminęs. Bet 
tuo tarpu tėvas mirė. visai 
nesužinojęs apie sūnaus ve
dybas.

Gavęs žinią apie tėvo mir
ti. Žygimantas pasakė Lietu-

na. Jos kurstomi Lenkijos! 
bajorai ir vyskupai pradėjo 
reikalauti, kad Žygimantas 
persiskirtų su Barbora. Bet 
jis griežtai atsisakė savo; 
mylimos žmonos išsižadėti.

Na, ir po dviejų metų len
kai nusileido. 1550 metais! 
Barboi a buvo iškilmingai 
Krokuvoje vainikuota Len
kijos karaliene.

Tada pradėjo plisti kal
bos. kad piktoji Bona pri- 
samdžiusi burtininkių ir ke
rėtojų. kad Barborą nunuo
dytų .

Ir, lyg tų gandu uatvirti- 
nimui. Barbora susirgo. Tie
sa. ji ir anksčiau jau negala-1 
vo. Kaip koks kirminas jos 
sveikatą ėdė piktosios Bo
nos darom osprieš ją intri
gos ir leidžiami šmeižtai- Ar 
tikrai ji buvo nunuodyta, 
aiškių Įrodymų nėra. Gana 
to. kad 1551 metų gegužės 
8 d. per pietus ji staiga su
smuko ir mirė savo vyro Žy
gimanto glėby. Tai buvo 
Krokuvoje.

Nujausdama savo mirtį, ji 
dar gyva būdama prašė, kad 
jos nelaidotų Lenkijoje, ku
ri jai buvo tokia nesvetinga; 
prašė, kad ją nuvežtų i jos 
mylimąjį Vilnių.

Vežant jos kūną iš Kro
kuvos. Žygimantas jį visą 
kelią lydėjo, čia raitas joda
mas. čia pėsčias paskui kars
tą eidamas.

Barbora buvo palaidota 
Vilniaus katedroje, greta 
pirmosios Žygimanto žmo
nos Elzbietos Habsburgai-

Murklvs vra rašvtojo A. Giedriaus apysaka jauniems vos tarybos bajorams, ką jis 
iki šiol nuo jų slėpęs, bet da-| atomų, todėl jis taip la^ai branduolį, kaip planetos skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy 

juda. o kieti ai i susi e- apjjnk Saulę. sukasi elektro- sakos. Jos kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy 
I kurios laikosi trirtei sukibk nat 0 Patį ^anduolį sudaro ?aka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

bar jau prisipažįstąs, kad 
Barbora Radvilaitė esanti

jo v,** a . . , . , _ . , t- . ............ ! teisėta io žmona. Bajoramsir todėl sudaro kietų protonai ir neutronai. Ato- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams patiko h. „ iškilmingai 
žiaga. Bet kiek vėliau | mlnes bombos išsprogdini- lr pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu.. prip‘ažin0 Įjarborų didžiųja Advokatas lydi savo klientę Lil- 

lian Reis iš teismo rūmų Potts- 
villej. Pa., kur ji buvo nuteista 
už apiplėšimą 1959 metais. Jos 
grobio suma — $478.000.

51OS
medžiagą.----------- ------- , .... x , u
skilo kitas graikų filosofas, mas reiškia atomo suskaldy- 
•inomas Aristotelio vardu. mų. Kokiu būdu tai padaro- 

! tis atomų teorijų visiškai at- ma. aš čia neaiškinsiu. nes 
metė. Pagal jj. pasauly bu-, tėvui vistiek butų sunku su-Į 636 E. Eroadway

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: Lietuvos kunigaikštiene
“KELEIVIS”

-------:------- So. Boston 27, Mass.
Bet prieš ją atkakliai ko

vojo Žygimanto motina Bo-

tės. Ją palaidojus, jis tuoj 
ėmėsi statyti gotiško stiliaus 
šv. Onos vardo bažnyčią, 
kuri turėjusi tapti Barboros 
mauzolėjumi. tačiau mirė 
jos nepabaigęs. Kai kiti ją 
pabaigė. Barboros kūnas 
jau nebuvo jon perkeltas.

Kol buvo gyvas. Žygiman
tas Augustas niekad savo 
gilios meilės Barborai nepa
miršo. Po jos mirties jis vi
są laiką dėvėjo juodus dra
bužius ir liepė savo rūmų 
sienas apmušti juodomis 
medžiagomis. Matyt, jis bu
vo ir prietaringas, nes. sako
ma. kerėtojų ir burtininkų 
pagalba šaukdavęs Barbo
ros dvasią.

Liaudis taip pat labai 
gerbdavo velionės atmini
mą. Tas gerbimas pavirto į 
tam tikrą kultą ir per Auš
ros Vartų paveikslą giliai Į- 
leido savo šaknis Į Lietuvos 
masių širdis, nes tame pa- 

' veiksle esą Įamžinti Barbo- 
' ros Radvilaitės bruožai. 

.Mat, yra legenda, kad Žygi
mantas pasikvietė italą dai
lininką ir liepė iš Barlioros 
atvaizdo padaryti didesni 
paveikslą, kuris paskui, ma
tyt, buvo Įmontuotas i Auš
ros Vartus, kad žmonės ne
pamirštų. kaip atrodė Bar
bora. didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio ir Lenkijos kara
liaus Žygimanto Augusto 
mylima žmona.

Bet karmelitai vienuoliai, 
kaip matėm aukščiau, daž
nai tą paveikslą atnaujinda
vo. taisydavo ir puošdavo, 
apvilko ji sidabru, galvą ap
supo spinduliuojančiu vaini
ku. ir, tartum kokių magi- 

i kų rankose. Barbora Radvi- 
! laite pasidarė stebuklinga 
' Dievo Motina.

Nėra abejonės, kad visa 
tai mūsų dvasiškijai yra ži
noma. bet ji turi tylėti, kad 
nepažeistų žmonių tikėjimo 
stebuklais. Būdinga tačiau, 
kad kunigai nenori Aušros 
Vartų vardu pavadinti Wa- 
shingtono koplyčios ir vys. 
Brizgys neįsileidžia vilnie
čių delegacijos, kuri prašo 
jo paaiškinimo, kodėl to ne
norima? Aušros Vartai su 
"stebuklinguoju“ paveikslu 
tikintiesiems yra šventi ir 
jiems nevalia tuo abejoti.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

daznl.au
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Vergai grįžta „namo”
(Tęsinys)

Jų buvo tik trys. o priešais stovėjo penki prižiūrėto
jai — vadinasi, galima buvo pagudrauti, išsirinkti, prie 
kurio iš dviejų dešinėj stovinčių prieiti, šuchovas išsirin
ko ne jaunąjį raudonskruosti, o senąjį žilaūsį. Senasis, 
žinoma, buvo daugiau patyręs ir lengvai surastų, jei pa
norėtų, bet jis buvo senas, taigi jam tarnyba turėjo įgristi 
iki gyvo kaulo.

Mock sveikina savo žmoną, kuri sugrįžo apskridusi 
žemę. Ji yra pirmoji moteris, kuriai pavyko toki žygį 
įvykdyti. Ji per 29 dienas nuskrido 22,858 mylias, su
stodama 21 kartą. Ta drąsi moteris yra 38 m. amžiaus. 
3 vaiku motina, gyvena tolu ni bus. Ohio.

Teisės patarimai

M. Šveikauskas, Attornev at 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02x31.

Klausimas

kad Tamstai per sunku da-
' bailini darbą dirbti, ir jie 
greičiausiai Tamstai geru 
noru atiduos paskolintus pi
nigus. Kadangi vištų ūkis 
pasirodė visiems nepelnin
gas, tai 1 amstos vaikai grei-

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa-! 
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės : 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- Čiausiai panorės jį išparduo- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:

ti arba likviduoti ir Tams
tai pinigus grąžinti.

Law,
NAUJIENA

O tuo metu Šuchovas abi pirštines, su pjūkleliu ir 
tuščiąją, nusimovė, sugniaužė jas vienoje rankoje (tuščią 
atkišo į priekį). į tą pačią ranką paėmė juostos virvutę, 
šimtasiūlę atlapojo iki galo. bušlato ir šimtasiūlės skver
nus paslaugiai užlenkei viršų (niekad jis toks paslaugus 
nebuvo per šmoną. o dabar norėjo parodyti, kad visas kaip 
ant delno — še. imk mane!) — ir po komandos žengė 
prie žilaūsio.

Žilaūsis prižiūrėtojas patapnojo šuchovui per šonus 
ir nugarą, per kišenę virš kelio plekštelėjo — nieko nėra. 
pamaigė bušlato ir šimtasiūlės skvernus — irgi nieko nėra. 
Ir. jau praleisdamas, dėl tikrumo dar paglamžė atkištą šu- 
chovo pirštinę — tuščiąją.

Prižiūrėtojas suspaudė pirštinę, o šuchovui pašir
džius tarsi replėmis sugniaužė. Jeigu antrąją pirštinę 
šitaip spustels — amen. karceris, trys šimtai gramų, ir 
kaistas maistas tik kas trečią dieną. Jis iš karto įsivaizda
vo. kaip ten nusilps. išbadės ir sunku bus atgauti jėgas, 
grįžti į dabartinę, nesočią, bet ir nealkaną būklę.

Ir dabar jis giliai, pakiliai pasimeldė: "Viešpatie! 
Išgelbėk! Neduok man karcerio!“

Visos šios mintys pralėkė tuo metu. kai prižiūrėtojas 
glamžė pirmąją pirštinę ir jau kėlė ranką prie antrosios 
(jis būtų iš karto abiem rankom jas apčiupinėjęs, jei šu
chovas būtų laikęs pirštines atskirai kiekvienoje rankoje). 
Bet tuo metu pasigirdo, kaip šmono vyresnysis, skubėda
mas greičiau baigti kratą, šūktelėjo sargybai:

— Na. vesk mechaninę!

Ir žilaūsis prižiūrėtojas, užuot ėmęs antrąją šuchovo 
pirštinę, numojo ranka — girdi, drožk- Ir praleido.

šuchovas nusivijo savuosius. Jie jau buvo išrikiuoti 
po penkis tarp dviejų ilgų sienojų — barjerų, panašių į 
tuos. prie kurių rišami arkliai turguje, ir kolona ėjo tarp 
jų kaip varykla. Bėgo jis lengvai, žemės nesiekdamas, ir 
atsidėkodamas nebepasimeldė. nes nebuvo laiko. na. ir 
nebereikėjo.

Sargyba, kuri vedė jų koloną, pasitraukė į šalį. už
leisdama kelią mechaninės gamyklos sargybai, ir telaukė 
tik savo viršininko. Visas malkas, kurias jų kolona nume
tė iki šmono. sargybiniai susirinko, o malkos, kurias per 
šmoną atėmė prižiūrėtojai, buvo suverstos į krūvą prie 
sargybinės.

Mėnulis kilo vis aukščiau, ir baltą šviesią naktį vis 
labiau spaudė šaltis.

Eidamas į sargybinę atsiimti pakvitavimo už keturis 
šimtus šešiasdešimt tris galvas, sargybos viršininkas pa
sikalbėjo su Priacha, Volkovojaus padėjėju, ir šis šūkte
lėjo :

— Ke—keturi šimtai šešiasdešimtas!

ŠEIMININKĖMS Rusijoje gimusi ir augusi

Žemaičių sklindžiai 
((blynai))

2 svarai bulvių. 1 kiauši
nis, 3 uncijos miltų (nebūti
nai). Įdarai: 1 svogūnas. 1 
svaras jautienos. 1 uncija 
margarino arba kitų riebalų 
kepmiui. Užpylimui 2 unci
jos sviesto arba svaras gry
bų padažo.

Nuskustas bulves sudėti 
į verdantį vandenį, pasūdyti 
ir išvirti. Nusunkti, nusau
sinti ir sugrūsti. Ataušinus 
sudėti kiaušinį, miltus (treč
dalį palikus), jei jų dedama, 
ir išmaišyti.

Padaryti iš tos tešlos pa
plotėlius, įdėti virtos mėsos 
įdaro, užspausti, suteikiant 
apvalią, suplotą formą. Ap- 
volioti likusiuose miltuose 
arba džiūvėsiuose ir iškepti-.

Į stalą pateikti, užpylus 
sviestu arba atskirai paduo
dant grybų padažą.

OSWALDO NAŠLĖ
ADVOKATŲ KILPOSE

Čia kalbama apie našlę, 
kurios vyras Oswaldas buvo 
kaltinamas nušovęs prezi
dentą Kennedį. Kai jos vy
ras buvo policijos rankose 
nužudytas.tai jo likusiai 
našlei geraširdžiai žmonės 
atsiuntė 868,000 aukų. Bet 
ji dabar skundžiasi negavu
si iš tų pinigų nei vieno cen
to. nes jie kažkaip pateko į 

! dviejų advokatų rankas, ku
rie nenori nei ataskaitos jai 
duoti. Todėl kažkas patarė 
jai kreiptis į teismą ir tenai 
ieškoti pagalbos. Ji taip ir 
padarė.

Moldavas, slėpęsis kolonos gilumoje, atsiduso ir išėjo 
prie dešinio barjero. Jis ir dabar buvo susigūžęs ir nuko- 
ręs galvą.

— Eik čia! — parodė jam Priacha aplink barjerą.
Moldavas apėjo. Ir liepė jam rankas sunerti už nuga

ros ir čia stovėti.
Vadinasi, užkars jam mėginimą pagėgti. I BUR'ą 

pasodins.

Nepriėjus vartų, iš abiejų pusių varyklos stojo du sar
gai. trijų žmonių ūgių aukščio vartai lėtai atsivėrė, ir pasi
girdo komanda:

— Ri-ikiuok po penkis! ("Pasitrauk nuo vartų“ čia 
nereikia: visi vartai visuomet atsidaro zonos vidun — jei
gu zekai iš vidaus ir visu būriu juos užgriūtų, negalėtų 
išlaužti.). Pirmas! Antras! Trečias!..

Štai per šitą vakarini perskaičiavimą, grįždamas pro 
stovyklos vartus, visą dieną vėjų gairintas, sustipęs, per
alkęs, zekas vieno tetrokšta — kaušo karštų liesų kopūstų: 
jie dabar jau darosi lietus sausroje. — kaip už ausies juos 
išmestų- Šis kaušas dabar jam brangesnis už laisvę, už vi
są buvusį ir būsimą gyvenimą.

Atsakymas

Kadangi raštiškos sutar
ties nėra. Tamstai bus gana 
keblu įrodyti savo pinigų
"įdėjimą“ į vištų ūkį. Tams- 

. į vistų ūkį. Jis turėjo namą! tai reikėtų irodyti. kad Tam- 
Į sta tuos pinigus paskolinai 
1 savo žentui, arba. kad Tam-

Aš buvau išėjęs į pensiją 
ir turėjau savo namą. Mano 
žentas Įkalbėjo mane par
duoti namą ir įdėti pinigus

įr žemes uz miesto, tai as 
Minske ji buvo vaistininkė. pas jį persikėliau, ir mes už- 
kai Osv aldas ją pažino. Te- vedėme vištų ūkį. Tas ūkis 
nai jiedu ir susituokė- Dabar pasirodė, nėra toks pelnin-
ji gyvena Richardsone. Dal- 
laso priemiesty. Texaso vals
tijoje. Turi 2 dukreles.

AKTOREI TAYLOR 
MILIONŲ BYLA

$20

gas. kaip mums atrodė. Tai
gi ir žentas ir mano duktė 
susirado darbus ir išvažiuo
ja ten dirbti kas dieną. 0 
mane palieka su vištom ir 
vaikais.

sta įdėjai pinigų į vištų ūkį. 
kaip to biznio partneris (da
lininkas). Keblu bus ir to
dėl. kad Tamstos žentas ga-

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVICiUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina 86.

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs, laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino.' 
laisvės kovų paminklai din
go.

Jonas Aistis, POEZIJA.

Twentieth Century Fox 
filmų bendrovė iškėlė teis-, 
me ieškinį aktorei Elizabeth | 
Taylor (dabar Burton) 20 
milionų dolerių ir jos vyrui 
Richaid Burton 5 milior.ų 
dolerių sumos.

Ta bendrovė juos kalti- 
tina savo elgesiu sukant Kle
opatros filmą įžeidus visuo
menės skonio ir doros pa
jautimo jausmą ir tuo pa
kenkus filmo komercinei 
vertei. Kaltinime sakoma, 
kad aktorės elgesys buvęs 
skandalingas.

Kaip žinoma, minėti ak
toriai Kleopatros filme vai
dino svarbiausius vaidme
nis. sukant filmą jie labai 
"suartėjo,“ — bet tada abu 
buvo vedę. tik šiemet persi
skyrė ir neseniai susituokė.

20 "NAŠLIU“ IEŠKO 
MILIONŲ

Siamo (Azijoje) karalys
tės miręs ministeris pirm. 
Sarit Thanarat buvo kilęs iš 
neturtingų ūkininkų šeimos

ės pasakyti, kad tie pinigai Jojo yra šio žymaus poeto 
buvo Tamstos jiems duoti visi eilėraščiai, 420 psk, kaž
kaip dovana, kad jiems pa- na 86.
gelbėtum vištų ūkį įsigyti. Leonard Valiukas, LI- 

Man pasidaro per sunku- Jeigu jie nebūtų Tamstos gi- i THUANIA LAND OF HE-
Aš noriu juos palikti, bet 
nežinau, kaip man atgauti 
pinigus, kuriuos aš. namus 
pardavęs, įdėjau į vištas. Jo-

minės, teismas tokiomis do
vanomis netikėtų- Tačiau 
nėra sunku patikėti, kad tė-

, . . . vas padeda savo vaikams
kios sutarties savo tarpe ne atvirkščiai >. Tikiu.
mes nepadarėme. Kas man 
dabar daryti?

R. R.

kad iki teismo šis Tamstos 
reikalas nenueis. Patarčiau

ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina 84.75.

Dr. Kazys Grinius. ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina 85.

Tos knygos gaunamos ir
savo vaikams paaiškinti. Keleivio administraciioi.

paskutiniosios yra buvusios 
gražuolės, aktorės, su kurio
mis Thanarat turėjo artimus 
santykius, dovanojo kiek
vienai po namą. automobilį 
ir daug pinigų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

KURIUO TlKsLU 
RAŠOMA?

I AI

Į Lietuvą sugrįžo prieš 
kelerius metus pas savo duk
terį Diržienę atvykusi sene
lė Or.a Stankienė.

"Laisvė“ Nr- 30 rašo. kad 
duktė ją amerikoniškai ap
rengė. valgydino, viską da
rė, kad motinai būtų sma
gus. linksmas gyvenimas, 
bet ji nuobodžiavo ir nutarė 
grįžti.

bet sugebėjo per savo gyve- . Taip. Ona Stankienė giį-
nimą sukrauti didelius tur
tus. Kiek jis jų paliko, tikrai 
nežinoma. Vieni spėja, kad 
jų yra keli milionai. o kiti— 
net 8200 mil. Yra žinoma, 
kad vien tik viename banke 
yra putrečio miliono. kad jis 
turėjo dar daug žemės, na-

žo gimtojon šalin, kurią vi
sokie lietuviškieji "veiks
niai“ taip niekina, taip be
gėdiškai purvina.“ baigia 
"Laisvės“ bendradarbis il
gesnį kaip pusės skilties ra
šinį.

Visų pirma, melagi, jokie
Pasirodo, mat, kad ji bu- mų 51 automobilį, helikop- i veiksniai Lietuvos nenieki-

vo prikalbinta padalyti su te,3 jr 
dviem advokatais sutarti4 I
tiems pinigams apsaugoti. 
Advokatai parašė tą sutartį 
10-čiai metų. ir per visą tą 
laiką vienas jų ims kasmet 
po 15 nuošimčių iš jos paja
mų. o antras — 10 nuošim
čių- Nemokėdama anglų 
kalbos ir nežinodama advo
katų "triksų“. ji tą sutartį 

I pasirašė, visai nežinodama, 
ką ji reiškia.

Kai vėliau sužinojo, kad! 
ji pateko į kilpas, ji nutarė j 
tuos advokatus pašalinti ir! 
pareikalavo ataskaitos iš su
rinktų aukų. Bet jie nenori 
su ja nei kalbėti. Ji rašinėjo 
jiems registruotus laiškus, 
pranešdama, kad jie yra pa
šalinti. bet jie ignoruoja ir 
tuos laiškus. Ji kreipėsi į 
teismą.

Teismas įsakė tiems "fi
nansų ekspertams“ atvykti 
balandžio 30 dieną pas tei
sėją Walkerį Dalias mieste

Dėl šio turto varžosi Tha- 
narato antroji žmona, pir
mosios žmonos du sūnūs ir 
20 "mažesnių našlių“. O tos

Belty Dillon šypsosi gavusi 
linksmą žinią — jai paskirta 
Princetono universiteto Wood- 
row Wilson Viešųjų ir Tarptau 

i tiniu dalykų mokyklos stipendi- 
moteris. kuri

gavo. Dillon da
bar yra Civilinės aeronautikos 
tarybos viena iš vyriausiu pla
nuotojų. j

na ir nepurvina. Jie tik nori 
ko greičiau nuplauti tą pur
vą. kuris atneštas ant raudo
nųjų durtuvų ir ant kacapų 
priespaudos batų.

Antra, kas čia tokio, kad 
ta senelė čia nuobodžiavo ir 
grįžo. Ji Lietuvoje turi dau
giau vaikų, negu čia. Ten 
būdama, ji buvo savo duk
ters Diržienės gausiai šel
piama. todėl ji. Lietuvoje 
gyvendama, nejautė ir ne
jaus medžiaginių trūkumų, 
bus pavalgiusi ir apsirengu
si ir įprastoje aplinkumoje. 
O ko iai daugiau bereikia?

Jos grįžimu neįrodysi, 
kad Lietuvoje geresnis gy
venimas. negu JAV- Tuo pa
vyzdžiu nepaskatinsi ret ir 
saviškių komunistinių klap
čiukų į tą "rojų“ persikelti.

K-u

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....83.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ........................................ $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkit 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.5f

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

DIENOJANT, “knyrnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 psl.. kaina... .$6.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ............. $6.00

SU2ADETTNE J. Titinio 15 trumnc 
pasakojimu. rtO psl. Kaina .. $2.<X

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang- 

Ušl-ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti_ ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
$26 pusi. kaina ..................... $5.00

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

Kaina ......................... 26 Cnt
MARLBOROUGH‘3 LITHUANIAN 

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. re
ms vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 

- kaina ......................... 21-25

• -1 • X- X j-1 - X • i ja- -vra pirmojiir pasiaiškinti. kodėl jie taip toki slipeBdija 
elgiasi su tos naslės pini-' 
gaiš.

Marina Oswaldienė yra

KELEIVIO ATSTOVO
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 330 
psl. Kaina ..•••••••••»••.• $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiac- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .........................  24.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina................... 28.50

TIKRA TEISYBE AFIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................. 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nut 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-
friklausomybės galo 1795 metais 

’arašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 396 psl., geras popierius 
kaina ..................................... 210.01

ALTORIŲ 8ESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose daly«e. 
Viso# trys dalys jrištos j vienų 
Autor. .s. pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 631 puslapis 
Kaina ................................. 26.00

•ŽVILGSNIS T PRAEITI. K. Žuko I- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na $->.00.

.IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais i, ietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kama .. $5 50 

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOJ, 
SEVIZMAS. Pagal Kautskį. nao- 
jausiomis žiniomis oanildvta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 C»t.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, S2 psl., kaina.........  25 Cck

KODĖL AS NETIKIU J DrEVĄT 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kali a ............................ 20

JUOZAS STALINAS, arba katu 
Kaukazo išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIU KALPOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Ri’ka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam®. 114 pusla
piu. Kaina ................................. $1.06

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. aria kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl.. kaina .. 2i.O®

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ- 
Parašė Leoną® Bliumas. Trumuas 
socializmo aiškinm/na® Kaire. 25 c

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų rasta’ dėl bol
ševikų okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina.............................25 Cnt

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kains................$1.25

CEZARIS, Mirko Jeaullė romanu 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos :.- dalys........... $6.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kirys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kains ........................ $5.0$

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Rriaučiflno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.06

19EJUSTEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų *vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.1*0

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mo
šų rašytojos pirmojo kai o meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveiksiu. 12S puslapiai, 
kaina...................................... 60 Ct.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aiškiai parodo, kaip keitė®i visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ..................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimanr.s su
prasti. Kaina 69a,

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

S3| B. Broedway ------- :--------So. Boston 27, Mi

t r
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LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomą TAU. LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU. LIETUVA — 480 psl.. kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAI. 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ’’ $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” ” $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna { šitą žemėlapi įsižiūrėję, galite matytu kokioje svar

bioje vietoje yra Laosas, kuriame šiomis dienomis 
Įvyko sukilimas prieš princo Souvanna (viršuj kairėj) 
vadovaujamą vadinamai neutralią vyriausybę (j ją Įei
na ir dešinieji, ir kairieji). Sukilėliai (jų vadas gen. 
Abhay, kairėj apačioj) sutinka, kad princas sudarytų 
naują vyriausybę, bet jie nenori joje matyti komu
nistų šalininkų.

nuolaidos $5.20.
Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 

St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 111 g) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 

pas Fondo įgaliotinius:
P. Venclova. 6324 So. Mapiewood, Chicago 29. IH.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand. Detroit 9. Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12. Ohio.
VIETINES ŽINIOS

J. Novog, 87 VVindermere Avė Toronto 3, OntM Canada.

VYKIAI ŠIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDIMŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA. 636 Broad- 
way, So. Boston. Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis. 29 West 57th SL, 10ih fL New York, N. Y„ 
10019.

Išeina Į kariuomenę

Apie bites
(Tęsinys)

Lizdo vėdinimas Nenoromis eina ir ant rėmų

Balandžio 22 d. karo prie
volės atlikti išvyko Algis 
Mockus ir Vytas Kurapka, 
netrukus išvyksta ir inž. Al
gimantas Krikščiūnas, kuris 
pernai baigė North Eastern 
universitetą.

Jurgis Bichnevičius ir 
Dangerutis Aukštikalnis jau 
atliko bendrą karinį apmo
kymą ir paskirti pirmasis i 
Fort Sill. Oklahoma. o ant
rasis i Fort Gordon. Ga.

Avilių tvankumas yra 
antra bičių spietimosi prie
žastis. Bitininkas turi rūpin
tis. kad lizdas būtų kuo ge
riausiai vėdinamas. Reikia j 
nepavėluoti atidaryti lakas, 
kad lizde būtų pakankamai 
šviežio oro ir vėsu. Jei ir po 
to pastebimos lakoje besivė
dinančios bitės, reikia ati
dalyti visas atsargines la
kas. padidinti lizdą arba už
dėti naują magaziną. Stogą 
uždengti šakomis arba mai
šais. kad saulė mažiau Įšil
dytu. Iš jiietų pusės prie a- 
vilio naudinga pakabinti 
maišą.

Magazino uždėjimas

Magazinas galima uždėti j 
tada. kada bičių jau pilnas! 
lizdas. Peranksti uždėjus į 

magaziną, labai atšaldomas 
lizdas, ir bitės ne tiktai nei
na Į jį, bet net motina nusto-i 
ja dėjus kiaušinėlius. To iš
vada — silpna šeima ir ma
ža medaus.

Pavėlavus uždėti magazi
ną. taip pat bitės neina i jį. 
nes jau vra pasirengusios 
spiesti. Geriau uždėti maga
ziną anksčiau. Magaziną už
dėjus, po 2-3 dienų reikia 
patikrinti, ar bitės Į jį suėjo. 
Antras ir kiti magazinai de
dami be baimės, nes oras 
būna šiltas ir bičių daug.

su vienais dirbtiniais ko
riais.

3. Bitės neina Į magaziną, 
kai jos būna pasirengusios 
spiesti. Tada motiną reikia 
atimti ir palikti tiktai vieną 
motinos aketę.

4. Bitės neina i magaziną, 
kada magazine yra nemalo
nus pelių, kačių ar kitoks 
kvapas-

5. Bitės taip pat neina Į 
magaziną, jei šis duodamas 
peivėlai. kai viršum peių ir 
šonuos bitės jau supylė ir 
uždengė medų. Bitės jaučia
si pasiruošusios žiemoti, jos 
ir Į darbą silpniau eina ir 
dėl ankštumo lizde greičiau 
spiečia. Tada šoninius ko
rius su medumi reikia visai 
išimti, o Į vidų tarp perų Į- 
statyti tuščių arba dirbtinių 
korių. Viršum perų esamą 
medų reikia atidengti.

Norint privilioti bites i 
magaziną, koriai supurškia- 
mi meduotu vandeniu (pri
dėjus vieną lašą ”Melissa 
oil“) ar skystu cukraus siru
pu.

K. M.

bitininkas

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje

Graži skautų sueiga

Bostono Baltijos ir Žalgi
rio tuntų sueigos balandžio 
18 d. gražiai praėjo- Sueigos 
metu pašventinta Žalgirio 
tunto vėliava. Vėliavos 
krikšto tėvais buvo Ona Mu- 
činskienė ir prof. Ig. Kon
čius, specialiai tam atvykęs 
iš Bristol. Conn.

Dvi skautės ir penki skau
tai bei keliolika jaunesnių
jų skautų davė Įžodžius. Su
eigos metu energingas kun. 
V. Bitinas tarė gražų žodį

šv- Jurgio proga.
Meninę dali atliko iš Ken- 

nebunkport. Maine, lietu
vių pranciškonų gimnazijos 
skautai.

Jų choras padainavo gra
žių dainų ir kelis muzikos 

i dalykėlius pagrojo skudu- 
į čiais. Po to tos pačios gim
nazijos mokiniai suvaidino] 
trumpą komediją ”Prie dan
gaus vartų.“ režisuotą B. 
Kerbelienės. Pertraukų me
tu skambėjo bendra visų su-, 
sirinkimo dalyvių daina.

Į sueigą susirinko neina-j 
žas būrys skautų tėvų ir bi
čiulių. Atvykę svečiai Bosto
no skaučių buvo pavaišinti.

Pianistė Aldona Kepalaitė 

puikiai Įvertinta

Pereitą šeštadieni, balan
džio 25 d.. Baltų koncertų 
serijoje Jordan Hali Įvykęs 
pianistės Aldonos Kepalai- 
tės rečitalis amerikiečiui
spaudos buvo nepaprastai 
gei ai Įvertintas. Apie ji pla
čiau parašė Boston Herald 
ir The Christian Science 
Monitor- Pastarojo laikraš
čio muzikos kritikas John 
Marshall Curo, kruopščiai 
ir teisiamai aptaręs kiekvie
ną atliktą programos nume
ri. pabrėžia, kad tas vakaras 
buvęs kupinas rafinuotumo 
ir gracingumo ir kad lietu
viai tokia menininke gali di
džiuotis. o amerikiečiai— 
būti dėkingi.

Ir iš tiesų tai buvo tikrai 
aukšto meninio lygio kon
certas. ir tokio talento pia
nistai retai Bostono lietu
vius aplanko. Jaunai ir gra
cingai pianistei tegalima lin
kėti tik ko giažiausios atei
ties ir palankiausių kūrybos 
sąlygų.

Deja. su giliu liūdesiu ten
ka atsigrįžti i savus bosto
niečius lietuvius, kurių tik 
nedidelis būrelis malonėjo 
šiame koncerte atsilankyti. 
Mūsiškiai jaunai menininkei 
pšykštėjo net moralinės pa
ramos. o kai svetimieji ja 
gėrisi, tai tariamės, lyg čia 
ir mūsų būtų koks nuopel
nas... Ir tai jau ne pirmas 
toks kaitas.

33 paveikslai- Parodos lan
kytojai J. Rūtenio darbus 
sutiko su susidomėjimu ir 
per tas dvi dienas 11 pa
veikslų nupirko. Tai gana 
graži pradžia.

Tuo pat metu ten buvo 
surengta ir lietuviškų knygų 
paroda, o prof. J. Puzinas 
atvežė ir retų lietuviškų paš
to ženklų kolekciją.

NEW YORK, N.Y-

Tos pačios dienos vakare 
Estų Namuose. Nevv Yorke. 
Įvyko Estijos atstovo Johan- 
nes Kaiv pagerbimas, atžy
mint jo 25 metų Estijos at
stovavimo JAV sukakti.

Tose pagerbtuvėse daly
vavo Nevv Yorko majoro at
stovas O’Brien. buvęs JAV 
atstovas Rygoje ir ponia 
Packer, A. Vai ma iš Stock- 
holmo, buvęs Estijos minis
teris Kaune Markus, dabar
tinis Estijos konsulas Toron-

Kodėl bitės neina į 
magaziną?

galima gauti dailininko A- 

domo Varno pieštą Lietuvos

Jono Rūtenio paroda 
pavyko

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta., P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

Ruošiama meno paroda I—
Gegužės 1-3 dienomis A- 

merikos Lietuvių Tautinės 
S-gos namuose. 484 E. 4th 
St-. So, Bostone. Gema Duo
baitė iš Nonvoodo ruošia sa
vo kūrinių parodą.

Gema Duobaitė yra gabi 
jauna Bostono Fine Arts 
Museum meno mokvklos 
mokinė. Bostono Akademi- 
kių skaučių draugovės narė. 
Visuomenė kviečiama atsi
lankyti i šią parodą.

Jieskojimai
Iš Lietuvos Veronika Aga- 

vonovienė ieško Julijos Si- 
lickienės. kuri i Amerika iš
važiavo prieš 40 metu. Ra
šyti : Litnuania. Klaipėda. 
Žiedu g-vė 17-60. Veronika 
Agavonovienė.

(20)

Daugelis bitininkų nusi
skundžia. kad bitės neina Į 
magaziną, nors lizde beveik 
nesutelpa, ir net išspiečia. 
Tas Įvyksta dėl Įvairių prie
žasčių :

1 • Bitės Į magaziną neina, 
kai peranksti jis uždėtas ir 
perdaug atšaldomas lizdas.

2. Bitės i magaziną neina, 
kai į jį Įstatyti tušti rėmai.

nepriklausomybės paskelbi

mo akto pasirašytojo Stepo

no Kairio spalvotą portretą 

8x6 colių dydžio už 80 cnt. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų. I

 SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ | 
AMERIKOJE (SLA} i;

Lietuviu patriotu organizacija gyvuoja nuo 1886 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIE-JŲ. «[
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija ]> 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių u* ,<uoo Iidžiausį ka- <[ 
pitala. SI
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet ![ 
stoja nariu j SLA, nes žmo: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal- ]' 
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, «[ 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą nagalba ir fra- t 
temalir-ę globą. S) SLA apdrauda yra saugi’ ries paremta di- c 
deliais rezervais. <>
SLA DUODA GYVYBES APDRAUDĄ nuo $100.00 iki !'į 
$10.000.00. d
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos J' 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų. <] i
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek- 
vienam. <[ Į
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narvs ja ]») 
gauna pats. ' ]»j
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se- ' >! 
natvės. ]>'
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teik-ia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas ]»
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą: <[ !

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA <!
307 W«st 30th Street New York L N. Y. !'

Balandžio 18-19 dienom 
T autinės S-gos namuose bu

vo jauno dailininko iš Nevv 

Yorko Jono Rūtenio darbų 

paroda-

Parodą atidarė poetas St. 
Santvaras, artimiau supa
žindindamas J. Rūteni su 
bostoniečiais.. J- Rūtenis 
dar yra rašytojas bei žurna
listas ir jau yra čia kartą da
lyvavęs Subatvakario pro
gramoje.

Parodos atidaryme tarė 
žodį ir dailininkas Viktoras 
Vizgirda. Įvertindamas J. 
Rūtenio pirmas vagas dailės 
meno dirvoje ir padrąsinda
mas ateičiai.

Parodoje buvo išstatyta

Margučių bankete

L.D.I). 7-tos kuopos tra
dicinis margučių banketas, 
kuris jau buvo minėtas Ke
leivyje. tikrai gražiai pavy
ko balandžio 11 d. Progra
mai vadovavo kuopos pirm. 
drg. B. Spūdienė-

Margučių premijų komi
sija. suidedanti iš 5-kių na
rių. premijas paskyrė sekan
tiems asmenims: pirmą pre
miją išveržė S. Beleckienė 
(ji piniginę premiją paau
kojo kuopos naudai) už 
margutį, išpieštą stilizuoto
mis rūtomis bei kitais orna
mentais. antrą premiją—F. 
Spūdis už marguti su išsku- 
tinėta Gedimino pilimi bei 
Lietuvos laukų berželiu svy
ruonėliu ir trečią premiją — 
Y. Galinienė. Daug margu-i 
čių komisija negalėjo Įver
tinti. res jie buvo pirktiniai 
ir spausdintais ornamentais.Į

Loterijos būdu laimėjusis 
saldumynų raketą išardė ir 
pasidalino su prie stalo ir ar-1 
čiau sėdėjusiai draugais.

Valdyba ir komisija reiš
kia nuoširdžią padėką vi
siems banketo dalyviams- 

y»

NEW YORK. N.Y.

Operetės choro koncertas

Jo koncertas Įvyko balan- j 

džio 18 d. Be paties choro, 
programoje dalyvavo ir so
listė Irena Stankūnaitė, tu
rinti švelnų sopraną. Tiek Į 
jai. tiek chorui publika daug 
plojo-

Operetės chorui vadovau
ja energingas muzikas My-' 
kolas Cibas. Jis veiklus ir 
kitose lietuvių visuomeninio 
darbo srityse.

J. Klevas

NEW YORK. N.Y.

te. PET Komiteto atstovai. 
LLK-to pirmininkas Y- Si
dzikauskas ir Lietuvos gen. 
konsulato personalas bei kt- 

Tose pagerbtuvėse daly
vavo ir Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas bei Latvijos atsto
vas dr. A. Spekke. Latvijos 
pasiuntinybės patarėjas dr. 
A. Dinbergs. buvęs Latvijos 
konsulas New Yorke Shil- 
ler.

Kalbas pasakė Lietuvos ir
Latvijos atstovai bei Nevv 
Yorko majoro atstovas 
O’Brien-

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina .................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psu, 
kaina 75 centai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kak 
na ....................................$0.50

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ i^ARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DĖKLAM A-
CiJuS, 96 psi., kaina .. eu.25

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., Kai
na . $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina So.25

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

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

i na .................................... ,.,$0.75
į LSDP FOR LITHUANIA’S 

F REEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 ps!.. kaina 50 centų

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

įvairiu dovanu siuntinius 
siunčia tiesiog iš Bostono i 
Lietuva. Skubus ir atsakin
gas patarnavimas.

327 W. Broadvvay. So. 

Boston. Mass- 02127, telef.

268-0068.

J. Vaičaitis

Pabaltijo diplomatu 
pasitarimas

Balandžio 3 d. Nevv Yoi- 
į ke Įvyko Pabaltijo diploma
tų pasitarimas. Lietuvos at
stovo .J. Rajecko iniciatyva 

' sukviestas. Buvo aptarti ei
namieji reikalai.

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys. 225 DSL. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .......................................... $0.15

IS DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., Kaina ...................... $1.00

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSIST A DYDAVO SAU
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................ $6.50
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu Į Vilnių, 330 pusla
piu, labai idomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina...............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik....................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komuni>tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................$1.00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ............ ...................................... ....  $2.00

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psi.. 
Kaina ........................ $o.2O

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl.. kai- 
kaina ............................. $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina .........  .................. $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ...................................... $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso- 
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina...................$2.00

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ....................................... $030

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antanov, 45 psL 
kaina 10 centų
I žsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway 
8a boataa 27. Mam.



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 18.1964 m. balandžio 29

ietines žinios
šį sekmadieni choro 

koncertas

Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras rengia Dainų Šven
tės metais gegužės 3 d. (sek
madieni) tradicini metini 
koncertą, kuris Įvyks Lietu
viu Piliečių Draugijos III-jo 
aukšto salėje. Pradžia 5 vai. 
vakare.

Programą atliks iš Cleve
lando sol. Aldona Stempu- 
žienė ir Mišrus Choras-

Šia proga choras, vado
vaujamas komp. Juliaus 
Gaidelio, padainuos lietuvių 
kompozitorių Įvairias dai
nas. o antroje dalyje atliks 
daugumą dainų iš Dainų 
Šventės repertuaro New 
Yorke. Taigi šitas koncer
tas bus tartum Dainų šven
tės išvakarės.

koncerto šokiai.Po
Gros naujai perorganizuo
tas Ferdinando Šmito or
kestras. Veiks gausus lietu
viškais valgiais padengtas 
bufetas ir baras.

Bilietai gaunami pas cho
ro narius ir prie Įėjimo.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius Į ši retą 
koncertą atsilankyti ir už
tikrina. kad visi bus paten
kinti-

Atsiminkite kortų vakarų

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos kuopos kortų vakaras 
bus šĮ šeštadienį, gegužės 2 
dieną 7:sO vai. vak. Sanda
ros salėje (124 F St.). Visi 
kviečiami atsilankyti — bū
site pavaišinti ir apdovano* 
ti.

Vietnamas — kraštas ir 
žmonės

Praeitą šeštadienį apie tai 
labai vaizdžiai kalbėjo inž.
Stepas V. Malėnas Kultūros Bostono Lietuvių Mišrus Choras su dirigentu komp. Julium Gaideliu, kurio koncertas, dalyvaujant 
Klubo susirinkime. Jis pats gegužės 3 d. 5 vaL vak. So. Bostono Lietuvių solistei Aldonai Stempužienei, bus šj sekmadienį, 
ten yra gyvenęs ištisus me- Pil. Dr-jos III aukšto salėje.
tus (popieriaus bendrovės.
kurioje jis dirba, buvo ten e*sįa«ci0ooeooetsęa®0aa©8oa0o0ee©oeexxxxx*^*ex^x:<xx*:ry.“x?^::.~^<r.»ex»«9®©®cieecaeee5®ec9ex** 
pasiųstas atstovauti, statant Paštas siaurina patarnavimų Šoka kiekvienų savaitę liaudies šventėje Manches-
naują popieriaus fabriką). --------- j ---------- tery. N.H.. o balandžio 26 d.
todėl ir trumpoj paskaitoj Nuo gegužės 4 d-centrinis Bostono Lietuvių Tauti- Minkų radijo 30 metų su-
sugebėjo daug pasakyti apie paštas vakarais ir šventom nių Šokių Sambūris daly- kaktuviniame parengime, 
to krašto gamtą, istoriją, ū- dienom bus uždarytas, šeš-j vaus Lietuvių Dienos pro- Gegužės 24 d. sambūris
kini. kultūrinį ir politini gy- tadieniais atidalytas iki 12 gramo je Ne w Yorke rugpiū- ruošia savo šokių ir dainų
veninių- Be to, jis savo kai-; Vai. į £3 d., todėl jai uoliai vakarą So. Bostono Lietuvių

Nuo "egužės 9 d. visuose rtiošiasi. Bet jis ir dabar Pil. Dr-jos salėje- Jis, kaip
skyriuose šeštadieniais ne- kiekvieną savaitę yra kvie- minėta, dalyvaus Lietuvių
išduos pašto perlaidų (mo- darnas kui nors pasiiodvti. Dienos
ney order), nepriims mokes-

bą papildė daugybe ekrane 
parodytų vaizdų.

Susirinkimas buvo pirmą 
kartą naujose Tarptautinio 
Instituto patalpose. — 287 
Commonuealth Avė.

A- Smetonos minėjimas

čių už dėžutes.

St. Griežė-Jurgelevičius 
išvyko Į Chicagų

Balsas iš burnos, kaip ir 
žvirblis iš terbos: išspruko , 
ir nebepagausi.

Parduodu 3 kambariu bal
dus, galima pirkti ir dali
ni!;. Apžiūrėti antradieniais 
— ketvirtadieniais nuo 12 
vai. iki 4 vai. popiet.

371 Second St.. trečiame 
aukšte. So. Bostone-

(20)

So. Bostone prie Andrew 
stoties nuo gegužės 1 d. iš
nuomojamas tik suaugusiem 
3 kambariu ir virtuvės butas 
I aukšte su apšildymu-

Kreiptis tel. 258-8970.
(19)

Dorchestery išnuomoja
mas šviesus ir šiltas kamba
rys švariam vyrui ar mote
riai. Galima ir su valgiu. Ar
ti autobuso linija.

Kreiptis: tel. GE 6-1216 
(19)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
625 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pa#ta:ų, pagal Jūsų. reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽIU NSKAS 
629 E. s»ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Beeooc«6e6oeoosc<sooGo& !

SAV-ON
I
I
I
tt

CO.J• ROOFING and SIDING

• 469 W. Broadaay, So. Boston J
I AN 8-2150 *

DAŽOME IR TAISOME
i Al Stecke
{ Res.: 8 Faxon St.
J Brockton 586-9272
» r. . ,------ . . - ,

F. Pukanasis ♦ 
Natick » 

655-0807J

. Telefonas: AN 8-2805 į

\Dr. Jos. J. Donovan; 
j Dr. J. Pašakarnio •

JĮPĖDINIS 
OBTOMETRlSf AS

i Valandos: •
I nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
) Vakarais iš anksto susitarus {

447 BR0ADWAY •
South Boston, Mass t

programoje New
Štai balandžio 11 d. šoko Yorke. kelionei reikalinga 

Bostono universiteto su- nemažai lėšų. o sambūris jų 
rengtame tautinių šokių va- neturi, bet tikisi, kad visuo- 
kare, balandžio 19 d. Čam- menė gausiai atsilankys i jo 
bridge lietuvių parapijos) vakarą ir tuo būdu jis už- 
šventėje. balandžio 25 d- vi- dirbs nors daliai savo kelio-

Griežė-Jurgelevi- sos N. Anglijos didžiulėje nės sumokėti.Balandžio 19 d. vietos .

Reikėtų jų kvietimo pa-klausyti, atsilankyti ir tuo Smetonos mirties 20 metų ,al za la su-totl ue‘ - — -Panavu atcitaim.u x« Smetonos mirties 20 ....................................
būdu paremti mūsų uolius sukakties minėjimą, kuria-• noA klt.°į pet o j. o į Bostoną 

me prof. J. Puzinas skaitė gris prieš Lietuvių Bendruo-, 
paskaitą apie A. Smetons menės rinkinius, jis. naip zi-- 
kultūrininką, kalbininką, noma. kandidatuoja i Lie- 
laikraštininką. beveik ne- tuvių Bendruomenės Tary-į t 
liesdamas jo politinės veik- bą.
los. ........................................... j

Minėjime dar kalbėjo

viCAAzrvro

Gavo paaukštinimų

Keleivio skaitytojo Jono 
Petronio žentas Joseph V. 
Mills pakeltas i policijo'
seržantus ir iš Back Bay po- i garbės konsulas A. Shallna, ANTANAS ŠIDLAUSKAS t
licijos nuovados perkeltas Į 
II-ją nuovadą (Dorcheste
ry) Geros sėkmės jam nau
joje vietoje.

I - w

Latvių kongresas

ištraukas iš A. Smetonos 
raštų skaitė B- Vaičjurgytė. 
J. Jašinskas ir F. Kontau
tas.

Meninę dalį atliko sol. 
Irena Stankūnaitė, jai a- 
komponavo komp. Julius 
Gaidelis, ir Bostono mišrus 
choras, sudainavęs ištrauką

ŠĮ penktadienį, gegužės 1 
dieną, Somerset viešbutyje 
prasideda JAV latvių kong- iš Lietuvos kantatos ir pa- 
resas. Į kurį pakviestas ir baidai Lietuvos himną.
Alto skyrius. Kongresas Minėjimui vadovavo St. 
baigsis gegužės 3 d. Santvaras.

STATI BOS ROM K AKTORIUS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt.

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia ; / 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro

tel LI 2-2776 
400 Norfolk Street.
Cambridge. Mass-

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ £

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IS WXOX, Framingham, Mass.

Trans-Atlantic Trave! Service

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė Įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam j jvai- 

I rius U.S.S.R. valdomus

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTŽ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadien iais—u ždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių

Siuskite dovanu sintinius pasaulinių žinių santrauka 
M giminėms į Lietuvį per mū.ų f komentarai, muzika, dai
ri ištaigą. Čia kalbama lietu- Magdutės pasaka,

viškai, žemomis kainomis „ “znio reikalais kreiptis | 
galima gauti Lietuvoj Ubui BalįC FTo™ten_dov* 
vertinamu prekių. Patarnau- °1 krautuvėj02 E. Broad- 
jam greitai ir X-

Pastų gaut, sintimai perta.
pertvarkomi ir pasiunčiami.TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 

ALIEJAUS ŠILDYMU
FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati’o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro- 
ės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti.

Siuntiniai nueina tvarkingai.
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
8ekmadieniais ir šventadieniais •

pagal sositarinią 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Biletai lėktuvais - parūpina viešbučių užsakymus. krastuj j žinoma> už nieko ne5kaitoma.
1 U S-S R # Lengvas mokėjimo planas:

‘v’ ji Jūs pasirenkate mokėjimo piana. kuris jum? geriausiai tinka. /
VNESHPOLSYETORG : Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — Į 

• jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per } 
patvarkymų siuntiniai prii- J 10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ. j
mami siuntėjų pristatytų • ■}- Reguliarus patikimas kum pristatymas

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINI 

NAUJOJ
(IŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
IOJ ANGLIJOJ

j : Apsidrausk 
• • NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
£ ♦ _ « 
/ • Draudžiame nuo polio, viso-» 
? 1»kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 

J mių (ugnis, audra ir kt.) .. Į 
! Visais insurance reikalais 
Į kreiptis:

BRONIS KONTRIM

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

Priimami užsakymai, čia

390 West BR0ADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs-| sumokant nustatylą skės
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun- ų, įr užsakyti daiktai prista- 
tėjo ir gavėjo adresus. tomi U.S.S.R. vietoje. Be to,
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami priimami maisto siuntiniai, 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- sudaryti čia, ar užsakant iš 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. EuroP°s firm^ standartiniai

Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- 1ar°1?1 pa8iri . ,nal
KAINA mūsų ištaigoje Katalogai gaunami ang-
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 

katalogų.
IST4IG4 LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SA J’VIN
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIITNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sn INTURISTO ieatio.iimai-

ffinnt’niai 9 ’V? s vai
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai. d 

JONAS ADOMONIS

l
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums j 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia • 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi l 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmi-ngam aptarnavimui. Į

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna i 
Fuel Co_ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame /
T,,™.- ■_____ J- _ __ -______________________ Į

patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba •
pasiųskite atvirute: >

FORTŪNA FUEL CO. >
487 Washington St^ Dorchester, Mass., 02124. [

BeeveeocaeoooeeoeooooooeeoeMev

Jastice of thePeace——Constable 
598 E. Broadwav

So. Boston 27, Mass.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 
i• --------- -------- ---------

vvvrv»• »v pvs»»f »»<_  - T
Dažau ir Taisau

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas >•* Chirur<a« 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Čkis:
287 Concord Rd.. Billerica, Mi

TEL MO 3-2948

lų- ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

Įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

327 W. Broadvvay 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
į ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyros šventadienius ir sekm.

Namus iš lauko ir viduje, j 
Lipdau popierius ir taisau,

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BS0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heatinr—<*a«—Oil 
License No. 4839 

Į Gazo šilimą permainyti $263
Telefonas: CO 5-5839 

J 12 MT. VERNON STREET}
DORCHESTER 25, MASS.J

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Saviaiakaa N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langama 
Visokie reikmenys numanu

Reikmenys piumberiams 
Visokia gaMHes daiktai

t




