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Mirė didysis Indijos vyras 
Jawharlal Nehru

Gegužės 27 d., sulaukę* 74 metų, mirė žymusis kovo

toja* dėl Indijos laisvės, politikas Jawharlal Nehru. Indi

jai iškovojus nepriklausomybę, pradedant 1947 m-, ji* vi

sų laikų stovėjo priekyje demokratinės valdžios. Nehru

mirė nuo seniau jj ištikusio širdies smūgio. Nors kilęs iš

kilmingos bramanų kastos, ji* buvo artimas socialistiniam

tųjudžiui.

Indija yra viena didžiųjų 
valstybių (žemės plotas— 
1.261.516 kv. mylių), apgy
venta kelių tautų, vartojan
čių jvairias kalbas ir prakti
kuojančių įvairias tikybas. 
Gyventojų yra per 439 mi
lionus- Tokia didelė ir įvairi 
šalis tvarkyti nėra lengva, 
bet Nehru su savo bendra
minčiais tvirtai įgyvendino 
joje demokratinę santvarką.

Pagal tautybes šalis yra 
padalinta į atskirus admi
nistracinius autonominius 
vienetus. Ūkio srityje ban
doma įvesti greta privataus 
ūkio ir valstybinis. Naujai 
kuliamos pramonės įmonės 
valstybės lėšomis buvo pa
čios valstybės ir tvarkomos, 
bet greta jų steigėsi ir priva
čios arba mišrios —valsty
bės ir privačiais kapitalais 
paremtos įmonės. Šalies ū- 
kis buvo planuojamas penk
mečiais.

Tokia ūkio politika buvo 
vedama taikiomis priemo
nėmis. Tokiu pat taikiu de
mokratiniu būdu buvo eina
ma prie šaly įsigalėjusių 
kastų panaikinimo. Jis kėlė 
švietimą, ugdė kultūrą.

Užsienio politikoje Nehru 
dėjo daug pastanpj laikytis 
neutraliai ir su visais bend
radarbiauti- Jis ieškojo pa
ramos ne vien tik Vakarų 
valstybėse, o ypač JAV. bet 
ii- Sivietų Sąjungoje ir Kini
joje.

Indijos žemės plotus. Nors 
Indija ir mėgino su Kinija 
genaoju susitarti, o vėliau 
net ginklu priešinosi, bet ki
niečių iš savo teritorijos vi
siškai išstumti nepajėgė. Čia 
paaiškėjo, kad Indijos ka
riuomenė nebuvo tinkamai 
pai-uošta. kad krašto apsau
gos ministeris ir Nehru ilga
metis draugas Krishna Me- 
non buvo artimas komunis
tams ir uždelsė pasipriešini
mo organizavimą. Nehru tu
rėjo jį nuo tų pareigų nuša
linti. Be to, ir pačiam Nehru 
paaiškėjo, kad neutralumo 
politika yra gera tik iki tam 
tikro laipsnio ir kad komu
nistinis kaimynas ją gerbia 
tik tol. kol tai jam naudin
ga. Po šios tragedijos Indija 
buvo priversta daug dau
giau dėmesio ir lėšų skirti 
krašto apsaugai, na. ir Va
karų draugus labiau vertin
ti. nes tik jie sunkią valandą 
pažadėjo Indijai pagalbą-

* * *
Nehru buvo Anglijos 

aukštųjų mokyklų auklėti
nis. Jis studijavo teisę, ver
tėsi advokatūra. Kovojant 
dėl Indijos nepriklausomy
bės, artimai bendradarbiavo 
su Indijos mąstytoju ir vadu 
Gandhi. šieje kovoje juodu 
nekartą buvo Anglijos kali
nami.

Seconc-ciass posrage naid at Boston. Jlassacnuserts

Pietų Vietname helikopteriu atvežtą ma£<- tą, šovinius id kt. skubiai pasidalina, kad 
partizanai nepradėtų šaudyti.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Masa. 
Since February 9, 1905 

Addreas:
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.

Atskiro Num erto Kaina 12 Centų

Jau ir sovietai turį Nauja kinųsovietų Bus naujas sovietų 
erdvės šnipus ginčų banga šnipų lizdas

60-TIEJI METAI

Hawajuos tarėsi kaip gelbėti 
Pietų Aziją

Pietų Azijoje reikalai labai blogi. Komunistai jau 

užėmė tris penktadalius Laoso ir vis žengia pirmyn; jie 

oficialiai jau nepripažįsta neutraliosios valdžios nuniste- 

rių pirmininko princo Souvanna Phouma. Kas toliau da

ryti, svarstė Honollulu, Hawajuose, susirinkę JAV poli

tikos ir karo vadai.

Komunistai skaldo 
prancūzų socialistus

Deja. paskutiniaisiais 
etais Nehru teko skaudžiai 
usivilti. Komunistinė Kini- 
i. nepaisydama Indijos sie- 
iamų gerų santykių, ėmė 
aro veiksmais spręsti sienų 
inčus ir užėmė didžiulius

Samojietis David Quaine šokda
mas naudojasi ugnimi. Jam šo
kant San Francisco bažnyčioje, 
sprogo indas su gazolinu, nuo 
ugnies užsidegė baldai ir... fi 
žmonės žuvo. 76 sužeisti.

Nehiu mirus, vyriausybei 
laikinai vadovavo Nanda. 
Bet tvirčiausias kandidatas 
Nehru vietai užimti yra ilga
metis kongreso narys Shast- 
ri.

Nehru įpėdiniui rebus 
lengva, nes ir valdančio joj 
Kongreso partijoj vra skir
tingu nuomonių ir įsitikini
mų atstovų, ir juos visus vie 
nydavo tik Nehru didelis au
toritetas.

* * *
Neb m laidotuvės bu vo la

bai iškilmingos- Pacai Indi
jos papročius, jo lavonas bu
vo viešai sudecirtas. Laido
tuvėse dalyvavo daugelio 
valstybių atsakingi politi
kai. tarp iu ir JAV valstybės 
sekretorius D. Rusk.

V. VOKIETI JA NEREMS 
PIETŲ VIETNAMO

Buvęs senatorius iš Con
necticut, valstybės sekreto
riaus asistentas ir Bntanni- 
ca enciklopedijos bendra
darbis William B. Benton 
turėjo progą šnektelti su Ni-: 
kita Chruščiovu.

N. Chruščiovas pasisakė, 
kad JAV lėktuvų skraidy
mas virš Kubos šnipinėti y- 
ra beprasmis. JAV turi že
mės palydovų šnipinėjimo; 
reikalams, kurie fotografuo
ja, kas tik žemėje matyti.- 
Bet Sovietų Sąjunga esanti 
įsitikinusi, kad ir jos paly
dovai darbą gerai atlieka. 
Jis juokaudamas dar pridė
jo. kad galima esą būtų net 
pasikeisti nuotraukomis, ir 
JAV įsitikintų, kaip gerai y- 
ra nufotografuoti JAV kari
niai sustiprinimai-

Ta pačia proga Chruščio
vas dar pridėjo, kad norįs 
artimesnių prekybinių san
tykių su JAV.

JAV paleista erdvėn 
galinga raketa

Izvestijos ir kiti sovietų 
laikraščiai pakartotinai puo
la Kinijos komunistus. Jie 
kaltinami sąmoningai skal
dą komunistų vienybę ir ki
šęs į Sovietų Sąjungos vj= 
daus reikalus, ypač kad per 
savo radiją nišų kalba sėja 
gyventojų tarpe nesantaiką, 
rausia pasitikėjimą vyriau
sybe ir nenori Sovietų Są
jungos pripažinti Azijos 
valstybe. Faktinai gi Sovie
tų Sąjunga valdanti dides
nius Azijos plotus, negu pati; 
Kinija.

Į tai kiniečiai atsikerta ir; 
gal pirmą kartą sovietams 
prikiša, kad Sovietų Sąjun
gos valdomi Azijos žemės 
plotai. 500,000 kv. mylių, 
nėra Rusijos nuosavybė, bet 
užkariautos žemės, todėl So
vietų Sąjunga neturi teisės 
kištis į Azijos reikalus-

Be to. Kinijos komunistai 
sako. kad tie didieji sovietų 
žemės plotai jų nebaugina.

Pereitą savaitę iš Cape 
Kennedy buvo paleista nau
ja ir pati galingiausia rake
ta- Tokia raketa turės iššau
ti į mėnulį kapsulę. Dabar 
dar vyksta tik raketos ban
dymai.

Ji yra 80 pėdų aukščio., 
Skrisdama aplink žemę ji 
pakyla iki 140 mylių ir prie 
žemės priartėja iki 100 my
lių. Kai kuriose vietose nak
tį ją galima matyti skren
dančia kaip meteorą.

Kelionė į mėnulį planuo
jama atlikti 1970 metais.

■ ———
Bolivijos diktatorius ir vėl 
“išrinktas“

Modesto Vaząuez, Kabos laik
raštininku pabėgeliŲ organiza
cijos vardu Mexico City reporte
riams pasakoja. kad partizanai 
bavo užpuolę sovietą povande- 
ninią laivu bazę Kaboje ir, už
mušę mažiausiai 5 rusus karius, 
pasislėpė kalnuose. Ar jis sakė 
teisybę, iki šiol iš kitą šaltiniu 
nepatirta.

JAV dėjo pastangų, kad 
ir kitos valstybės bent mais
tu ir medikamentais remtų 
Pietų Vietnamą. V. Vokieti
ja remti atsisakė.

Bolivijos prezidentu tre
čią kartą išrinktas dabarti
nis diktatorius Paz Estens- 
boro. Visos kitos partijos sa
vo kandidatus atšaukė ir ra
gino rinkimus boikotuoti. - 
nes jie tik apgavystė-

Po ilgų ir sunkių derybų 
galop tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos susitarta pasikeisti 
konsulais.

Daug buvo derėtasi, ku
riose vietose konsulatai turi 
būti įsteigti ir kokios bus jų 
teisės- Sutaita tokius konsu
latus steigti JAV — New 
Yorke, Chicagoi ir Kalifor
nijoje. Sovietų Sąjungoje— 
Leningrade ir dar dviejose 
vietose.

Šių konsulatų tarnautojai 
naudosis tokiomis pat teisė
mis. kaip ir ambasadų tar
nautojai.—jų nebus galima 
suimti, o nusikaltusiems te
nte galima įsakyti apleisti 
kraštą.

Taigi sovietai turės dar 
naujų šnipų lizdų. Chicagos 
lietuviai dėl tokio konsulato 
ten steigimo protestavo.

Spaudos monopolis 
traukiamas teisman

Cincinnati mieste. Ohio. 
E- W. Scripps kompanija su 
ėmė į savo rankas visus vie
tos dienraščius. Kitaip ta 
rus. ji sudarė spaudos mo
nopolį. kas prieštarauja įsta
tymams.

Valstybės prokuroras tą 
bendrovę patraukė teismo 
atsakomybėn. Tai bus pirma 
tokia spaudos byla. nors 
laikraščių monopolių pasi
taiko ii kituose miestuose.

SOVIETIJOJE VIS DAR 
ŠAUDOMI ŽMONES

Prancūzijos socialistai ki
tų metų rinkimams savo 
kandidatu į prezidentus iš
sirinko Gaston Defferre.

Komunistai tuoj pasisiūlė 
prezidento rinkimams suda
ryti bendrą frontą su socia
listais. Jeigu būtų priimtos 
komunistų sąlygos, tai jie 
savo balsus atiduotų už so
cialistų išstatytą kandidatą.

Tai sena komunistų takti
ka socialistams skaldyti, ku
rią jie praktikavo Lietuvoje 
ir kitur., bet nevisada jiems 
tokios machinacijos pavyk
davo.

Prancūzijos socialistai su 
jais derėtis atsisakė, nes jie 
komunistus laiko svetimos 
valstybės reikalų gynėjais.

Komunistai grąsina, jei su 
socialistais nesusitars, išsta- 
tysią savo kandidatą į prezi
dentus. Tokiu būdu jie nori 
paveikti eilinius socialistus, 
kad šie spaustų savo vadus 
su komunistais derėtis-

Vargu komunistai tuo ką 
noi’s pasieks, nes socialistai 
gerai žino. kaip komunistai 
juos traktuoja ten. kur jie 
turi valdžią. Ten socialis
tams ne tik neleidžiama
veikti, bet jie dar suiminėja
mi ir baudžiami.

Pietų Azijoje — Vietna
me ir Laose — padėtis ne 
tik bloga, bet dar kasdien 
blogėja. Vis veiklesni yra 
komunistų partizanai Pietų 
Vietname, o komunistų ka
rinės jėgos jau turi užėmu
sios tris penktadalius Laoso 
ir dar vis slenka pirmyn. O 
iki šiol visi juk tvirtina, kad 
pralaimėjus Laose ir Pietų 
Vietname, visa ta Azijos da
lis tuoj patektų į komunistų 
rankas.

Kas dalyti? šios savaitės 
pradžioje to klausimo svars- 

, tyti į Hawajų salas buvo su- 
1 sirinkę valstybės departa- 
i mente sekr, D, Rusk. krašto 
apsaugos sekr- McNamara, 
vyr. jungtinio štabo viršinin
kas gen. Taylor, JAV amba
sadorius Jungt. Tautose Ste- 
vensonas. centrinės žvalgy
bos viršininkas McCone ir 
kt. Iš Vietnamo buvo atvy
kęs ambasadorius Lodge su 
tenykščiais karo vadais.

Ką jie ten nutarė, prieš šį 
numerį išleidžiant dar nebu
vo žinoma, bet aišku, kad 
nutarimai bus labai svarbūs 
ir nuo jų priklausys tolimes
ni JAV žygiai, skirtingi nuo 
tų. kurie iki šiol buvo daro
mi, nes dabartinės priemo
nės kovoje su Azijos komu
nizmu pasirodė neveiksmin
gos.

Maskvoje buvo teisiami 
8 nusikaltėliai- Jie iš val
džios sandėlių vogę prekes 
ir jas pardavinėję juodoje 
rinkoje.

Iš tų aštuonių du buvo nu
teisti sušaudyti.

Jei Sovietų Sąjungos gy
ventojai būtų pakankamai 
aprūpinti būtinomis prekė
mis, tokių bylų nebūtų.

EGIPTAS IR IRAKAS 
VIENIJASI

Komunistai vilioja 
Japoniją

Sovietų Sąjungos pirma
sis ministerių tarybos pirmi
ninko pavaduotojas A. Mi- 
kojanas lankėsi Japonijoje. 
Jis rado progą čia jaoonam 
priminti ir anie JAV karo 
metu Japonijoje numestas 
atomines bombas.

Taip japonus pagraude
nęs. Mikojanas pasiūlė už
megzti glaudesnius prekybi
nius ryšius, nes. esą. japorų 
kapitalas vi a reikalingas Si
biro pramonei. Jis įteikė Jo- 
ponijos pramonininkas ir są
rašą prekių, kurių sovietams' 
reikėtų. Norįs pirkti mašinų, i 
ypač chemijos pramonei, ir 
tokiu pirkinių suma būtų a- 
pie 350 milionų dolerių.

Kad Japonijos žmones la
biau paveiktų. Mikojanas 
atsilankė net pas imperato
rių Hirohito.

Perversmo keliu Irako 
valdžios priešaky atsistojęs 
Arifas jau pasirašė su Egip
tu vienybės sutartį. Taip vėl 
bandoma įgyvendinti Nasse
rio didžioji svajonė suvie
nyti visus arabus. Tik kažin 
ar ilgai ta vienybė tvers.

Henry Nicolaus. 31 m. a m i.. Ta- 
hoe. Tai., užmušė 3 savo maža
mečius vaikus, nes jiems ge
rinu būsią danguje...
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Laužkyme sovietų imperijos 
sienas

Kiekvieną birželį mums tenka gyventi dvejopais j 
jausmais: 1940 metų Lietuvos laisvės netekimo bei 1941 
metų lietuvių trėmimo i Sibirą ir tų pat metų tautos suki
limo Lietu nepriklausomybei atstatyti.

Metus trukęs bolševikų siautimas ir tautos naikini
mas uždegė lietuvių dvasią bei paskatino juos pirma1 
proga imtis ginklo ir vyti priešą iš Lietuvos- Ir to garbingo 
žygio pasisekimas ypatingai sustiprino lietuvių jėgas at
sispirti naujam okupantui—naciams, iki bolševikai vėl 
užplūdo Lietuvą. O dar ir po to vėliau ryžtingų vyrų ir 
moterų rankose eilę metų žvangėjo ginklai, naikindami 
tėvynės priešus.

Nuo tų dienų praėjo dvidešimt ketveri metai. Tačiau 
žūtbūtinė kova ir šiandien tebevyksta, nors josios būvyje 
teko vienus ginklus pakeisti kitais. Dabar tėvynėje mūsų 
broliai ir sesers kovoja su priešu individualiai—už kasdie
ninę duoną, savos žemės pėdą, tautos dvasios bei kultūros 
išsaugojimą, už religinę, sąžinės, ūkio ir politines laisves. 
O kai visa tauta — kad ir individualiai — Įvairiais būdais 
ir priemonėmis taip kovoja, okupantas kiekviename žings
nyje susiduria su visuotiniu pasipriešinimu jo užmačioms.

Ši tautos laikysena ir kova su okupantu Įpareigoja ir i 
mus visus, laisvajame pasauly gyvenančius, tos kovos ne
išleisti iš akių bei visomis mums prieinamomis priemo
nėmis jungtis i bendrą visos lietuvių tautos kovą savo lais
vei atgauti. Kur tik lietuviai gyvena, turi būti matomas i 
jų jautrumas tėvynės reikalams, organizuotumas ir veik
lumas. i i r*-

Visur organizuokime BIRŽELIO minėjimus, gausiai 
juose dalyvaukime, kelkime pasaulyje Lietuvos laisvės 
klausimą ir darykime žygių, kad laisvųjų kraštų vyriau
sybės mūsų išsilaisvinimo pastangas visokeriopai parem
tų- Laužykime sovietu imperijos sienas. To iš mūsų laukia 
ir reikalauja pavergta tauta. Veikime bendrai, tikėkime 
pergale, O Lietuva bus laisva ir nepriklausoma.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Rinkimams artėjant
JAV kandidato Į prezidentus pirminiais rinkimais ne 

tiek domisi platieji visuomenės sluoksniai, kiek spauda.
Demokratų rinkiminiams fronte palyginti gana ramu. 

Jų kandidatas Į prezidentus aiškus — L. Johnsonas. Bet 
ir demokratai turi kairiųjų ir dešiniųjų sparnus. Pramonės 
srityse vyrauja kairieji, o žemės ūkio — dešinieji. Rinki
muose svarbu tai*p šių krypčių išlaikyti pusiausvyrą. L- 
Johnsonas yra laikomas dešiniųjų kandidatu, taigi tai 
pusiausvyrai reikalingas jo pavaduodojas iš kairiųjų sro
vės. Kurį laiką tokiu buvo minimas R. Kennedis, bet da
bar apie t "tekalbama. Kandidatą Į viceprezidentus nu
rodys pats L. Johnsonas. nes toks jau yra iš seniau Įsiga
lėjęs paprotys.

Kitaip rinkiminiai reikalai klostosi respublikonų 
fronte. Čia. svarbiausiai, eina kova tarp dviejų jau viešai 
pasiskelbusių kandidatų i prezidentus (Rockefellerio ir 
Goldvvaterio) ir kitų. kurie pirminiuose rinkimuose pačių 
balsuotojų iškeliami (C- Lodge ir Nixonas).

Respublikonų partijoje irgi vyksta palyginti aštri 
kova tarp pietiečių dešiniųjų ir šiauriečių kairiųjų.

Daug reikšmės priduodama Kalifornijos respubliko
nų pirminiams rinkimams birželio 2 d. Pagal nuostatus 
čia balsuojama tik už Įrašytus kandidatus. Kas balsuoja 
už neįrašytus, tokių balsai neįskaitomi. Čia vienas kitam 
prieš akis atsistoja liberalesnių pažiūrų milionierius New, 
Yorko gubernatorius Rockefelleris ir gal ne toks turtingas, j 
bet irgi milionierius Goldvvateris.

Kas laimės Kalifornijos respublikonų pirminius rin
kimus, tas laimės ir busimoj respublikonų konvencijoje 
86 balsus. Konvencijoje bus 1.308 atstovai, bet kandidatui 
išrinkti tereikia 655 balsų. Goldvvateris, laimėjęs Kalifor
nijoje 86 balsus, tikisi ir konvencijoje laimėti tiek šali
ninkų, kad galėtų būti nominuotas.

Aišku, nuo respublikonų pasirinkto Į prezidentus 
kandidato priklausys balsų skaičius ir už demokratų kan
didatą L- Johnsoną. Jei respublikonų išstatytas kandidatas 
bus kitiems balsuotojams nepopuliarus, jie balsuos už L. 
Johnsoną. nes didžiuma balsuotojų pasirenka už kuri 
kandidatą balsuoti ne pagal jo priklausomybę kuriai 
nors politinei partijai, bet pagal savo asmeninius Įsitiki
nimus. O tą balsuotojo nuomonę apie kandidatą sudaro 
ne tik to kandidato politinis atspalvis, bet ir jo praeitis, 
nuveikti darbai ir išryškėję būdo bruožai.

Anuomet ir už Eisenhowerį daug kas atidavė savo 
1 alsus ne dėl to. kad jo kandidatūrą pasirinko respubli
konai, bet už jį net du kartu balsavo kaip už išgarsėjusį 
antrojo pasaulinio karo karžygį.

4*

Viršuje sporto stadionas Peru sostinėje, kur per fut
bolo rungtynes kilo didelės riaušės. Policijai išsprogdi
nus ašarines bombas, išsigandę žiūrovai skubėjo iš
bėgti ir tuo būdu vieni kitus sutrypė. Žuvo 2-300 as
menų. Apačioje policija išneša nelaimės aukas.

Kas kitur rašoma
DARBININKAS APIE 
DIRMEIKIO LAIŠKĄ

VAL1O KAIRIUI 
BIEL1NIU1!

IR

Darbininkas (nr. 38), Įdė
jęs ištrauką iš dr. B. T- Dir
meikio laiško, kuris buvo iš-

"St. Kairys ir K. Bielinis 
padarė didelį darbą aprašy- • 
darni tą epochą. Jų veikalai 
bus naudingi ateičiai. Kiti, 
radę netikslumų arba per
daug simpatijų, pareikštų1 
sau ir saviesiem, galės atitai
syti, bet visokiu atveju tai 
didelis didelis Įnašas Į mūsų 
visuomeninio ir politinio gy
venimo istoriją. Valio jiem 
abiem!“

ROMO ŠLEŽO FILMAS 
"VELNIO BALA"

Lenkijos diktatūra žiaurėja
J. VLKS

Lenkijoje iki šiol būta! tu klausimu- 
kiek lengvesnio gyvenimo, i Iki šiol .palyginti, laisvai 
palyginus jį su Sovietų Są- veikusios Įvairios bažnyti- 
junga ai- pavergta Lietuva-

Spaudoje buvo
nės organizacijos ir jų išlai
komos mokyklos dabar taip 
pat susilaukė visokeriopų 
suvaržymų.

rašoma
laisviau ir kartais reiškiama 
net abejonių dėl leninizmo 
"mokslo“ neklaidingumo. 
Ypač su tokiomis kritiško-

--------- mis mintimis rašytojai pasi
jau ilgokas laikas, kaip rodydavo žurnaluose, tarp 

bostoniškis Romas Šležas, kurių gai-sėjo "Poprostu.“
Kuris Bostono Universitete 
studijuoja filmų meną ir 
engiasi magistro laipsniui, 

universiteto reikalui gami
na garsinį filmą "Velnio 
bala.“ Filmo pagrinde—ati-

Ir visa ta priespauda vyk
doma neišleidžiant jokių 
naujų potvarkių, bet tyliai 
grynai policinėmis priemo-

, ... „, i nėmis. kaip policinėje ko-Dabar j.s jau uždarytas. Į munistų ^..Roje yra iš
Kovodami prieš spaudos seno visur daroma, 

suvaržymus ir dėl laisvo žo-
NAUJI VEJAI 
RUMUNIJOJE

džio spėjo viešai su laišku- 
protestu pasirodyti kolekty
viniai net 34 mokslininkai.

tinkamai šiam menui pritai- Užsieny net buvo susidaręs 
kyta lietuvių rašytojo Jurgio Įspūdis, kad Lenkija pasu- 
Jankaus to pat pavadinimo ( Rusi liberalizmo keliu ir ne- 
novelė. kuri yra išleista net, pasiduoda didesnei Krem- 
ir vokiečių kalba. liaus kontrolei..

šitame anglų kalba filme Deja, tokios pi oš . aisčių 
pagrindinius vaidmenis vai- dienos dabar jau praeityje, 
dina rašytojas Antanas i Partija ir vyriausybė, paju- 
Gustaitis ir amerikiečiai ak- tusios tokius nepageidauja- 
toriai bei dramaturgai^John mus laisvės troškinius, tuoj 
McLean ir James De Felice.

Dabar filmas yra jau 
baigtas, ir pereitą ketvirta
dieni Romas Šležas ji pade
monstravo patiems vaidin
tojams. techniškiems šio 
darbo pagelbininkams ir sa
vo artimiesiems.

Prieš tai jis jau buvo ro-

emesi atitinkamų priemo
nių. Varšuvos rašytojų klu
bas buvo uždarytas, o taip 
pat turėjo nustoti veikti ir 
Krokuvos rašytojų sambūris- 
Visa spauda tuoj pajuto 
cenzūros varžtus. Nors for
maliai. kaip ir Sovietų Są-

Rumunija. kaip ir kitos 
Sovietų Sąjungos pavergtos 
šalys, yra reikalinga užsie
nio paramos. Mat. sateliti
nės valstybės, tvarkydamos 
savo šalies ūkį, jau nori bū
ti savarankesnės, ypač, kad 
Kremlius visų jų reikalavi
mų negali patenkinti. Antai. 
Jugoslavija ir Lenkija jau 
nuo seniau pradėjo ūki
niai bendradarbiauti su 
JAV.

Dabar tokių ryšių ieško ir 
Rumunija- Norėdama suda
ryti geresnį Įspūdį, prieš 
siųsdama Į JAV deryboms 

y*’ gav0 delegatus, ji net pa- 
skelbe tam tikrą amnestiją

Keleivio redaktoriui 
nas žymus krikščionių de
mokratų veikėjas, perskai 
tęg gtgnnnn K ai rin atimi
nimų II tomą "Tau. Lietu
va.“ rašo:

"St. Kairio antras vaikas— 
"Tau. Lietuva“—puikus sa 
vo turiniu ir stiliumi. Man 
nemalonu skaityti apie kata
likų dvasininkų padarytas 
tuo laikotarpiu skaudžias 
klaidas. Bet ką gi padarysi 
griekai pasilieka griekais. 
Gal kai kur jie šiek tiek už
aštrinti. bet aplamai išlaiky
tas visuomeniškas padoru- 
mas ir istoriškas tikrumas. 
Man atrodo, kad Antanavi
čiaus cirkuliaras seka ne iš 
klaidingų principų, bet iš 
nesugebėjimo Įvertinti poli
tinę realybę ir persistengi
mo, iš vaikiško, naivaus gal
vojimo. kad atsigulant ant 
menčių ar pilvo prieš tironą 
galima laimėti. Taip niekuo
met nebuvo ir nebus. Tiro
nai tokių neįvertina ir jokių 
nuolaidų tokiems nedaro.

jungoje, cenzui
v* j- neveikia hpt ins iiarri. 1 SKeioe tam ufuą amuc»wj«jdytas Bostono Universiteto neva neveikia. bet jos paie. , "nusikaltėliam."

profesūrai ir jų buvo labai I redakcijose pa- 1>°
— - - skirti atitinkami bendračiai* 

biai — sekretoriai.(teigiamai Įvertintas. Fakul 
vie- teto galva net pabrėžė, kad

tai yra vienas pačių geriau
sių darbų, atliktų šį meną 
univei'sitete studijuojančių-

Puikūs filmo gamtos 
vaizdai, miško garsai, na, ir 
pats turinys ir vaidintojai 
jį mačiusiems padarė tikrai 
gerą Įspūdi. Reikia tikėtis, 
kad bus progos jį Bostone ir 
platesnei visuomenei pama
tyti.

Tokio filmo pagaminimas 
pareikalavo ne tik daug lė
šų. bet ir vargo. Gamtoje 
vyksiąs veiksmas buvo fil
muojamas Bostono apylin
kių miškuose, o kai kurie 
vaizdai, artimi Lietuvos 
gamtai.—net Kanadoje. Su 
sunkia filmų aparatūra kar
tais tekdavo R. Šležui brai
džioti tikrose "velnio balo
se“. tinkamo "žvilgsnio 
sceną,,.

Filmavimo darbe daug 
padėjo Kęstutis Makaitis. 
Egidijus Jakulis. Skirmantė 
Makaitytė. Gediminas Jo- 
zaitis. Robert Geddes, Mary

'Dvasininkai turėtų iš to Ann ir paties R. Šležo žmo- 
pasimokyti ir pasiryžti nesi- į nelė Nijolė- Jiems visiems ir

cnaiicHint'j£ V’i^nvh^io lfb.v*- ~
šo:

"Taigi du trečdaliai—žu
dikai. 20-30 tūkstančių— 
hitlerininkai! Dr. B. Dir
meikis jau kapuose, tad ne
tenka kalbėti, kokią jis su
vaidino rolę anom jo apra- 
šomom dienom. Tačiau 
skaitant jo dabar paskelb
tus kliedėjimus, sadistišką 
"be gailesčio“ savo deklara
vimą. galima galvoti, kad 
savos kaltės pajautimo pasą- 
monis bus paskatinęs skelb
ti kitus žudikais ir hitleri
ninkais.

"Jau kitas reikalas su re
daktore S. Narkeliūnaite. 
kuri turėjo progą pasitikrin
ti faktus iš gen. St Raštikio 
knygos "Kovose dėl Lietu
vos “. Bet ji to nepadarė, o 
skelbė Dii*meikio kliedėji
mus, Įsirikiuodama i bolše
vikų tos lūšies dabar suak
tyvintus kaltinimus. S. Nar- 
keliūnaitė yra viena iš tų 
Dirmeikio minimų DP. Kuo 
suteptos dabar jos rankos, 
tepasidaro išvadą tie. ku-j kišti i politines grumtynes i R. Šležas ir vaidintojai tik 
riems dar buvo neaišku.“ (ne principines))- Į rai dėkingi.

Mūsų jaunam filmos me
nininkui Romui Šležui telie
ka tik palinkėti gero pasise
kimo kelyje Į aukštumas.

Kon^o valstybėje ir iki šiol nėra ramybės. Kivu pro
vincijoje U v i ra mieste sukilėliai, kiny komunistų pa
dedami. organizavo savo valdžią.

KOLUMBIJA

Mirė gen. Grigaliūnas- 
Glovackis

Gegužės 16 d. Kolumbijo
je, netoli sostinės Bogotos, 
mirė gen- Vincas Grigaliū
nas-Glovackis. Jis gimęs 
1885 m. Jiezne. Trakų aps., 
mokėsi kaho mokykloj Tur
kestane, pirmajame pasauli
niame kare dalyvavo rusų 
armijoje, 1918 m. pabaigoje 
grįžo Lietuvon ir savanoriu 
: stojo Į organizuojamą Lie
tuvos kariuomenę.

Fronte kovojo su lenkais, 
bermontininkais ir bolševi
kais.

Rumunijos komunistų par
tijos centro komitetas šitaip 
pasisakė dėl komunistinių 
valstybių bloko veiksmų su
derinimo:

Jokios motiniškos ar 
aukštesnės globos, kuri pri
mestų savo norus kitoms ko
munistų partijoms.

Jokia šita komunistų par
tija neturi teisės iš šalies 
spręsti, kas kitai šaliai rei
kalinga. tikslinga ir teisin
ga. be tos pačios šalies ko
munistų partijos.

Kiekviena socialistinė su
vereninė valstybė pati pasi
renka ar pakeičia socializmo 
kūrybos formas. Kiekviena 
komunistų partija yra nepri- 

Šiaip buvo gana atžaga- klausoma, suvereni ir veikia 
savarankiškai, atsižvelgda Į 
vietos gyvenimo sąlygas.

Kiek tas Rumunijos ko
munistų partijos pareiški
mas yra nuoširdus ir kaip jis 
bus vykdomas, parodys tik 
ateitis.

Plačiai Lenkijoje žinomas 
rašytojas Kornacki suimtas. 
Esą, jis rašęs valdžios pa
reigūnams Įvairiais slapy
vardžiais kritikuojančius 
laiškus. Bet Varšuvoje vi
siems žinoma, kad jis suim
tas po vieno pranešimo ra
šytojų susirinkime. Jis tada 
pareiškė, kad rašytojams 
turi būti užtikrinta kūrybos 
laisvė. Be laisvės negali būti 
jokios vertingos kūrybos. O 
prieš kuri laiką ir apie pora 
šimtų profesorių turėjo ap
leisti universitetų sienas, 
nes studentijai skelbę savo 
laisvą nuomonę vienu ar ki-

reivių pažiūi-ų. staigaus bū
do ir garsėjo savo žiaui*u- 
mu. Apie jo neleistinus 
veiksmus net S. Seime buvo 
daug kalbama-

Pasitraukęs iš kariuome
nės. V. Grigaliūnas-Glovac
kis baigė teisės mokslus Vy
tauto D. Universitete Kau
ne. Redagavo atžangiųjų 
laikrašti ir už trečiojo sei
mo vyriausybės užgaulioji 
mus ir melo skleidimą pro
kuroro buvo patrauktas teis
mo atsakomybėn ir kalintas. 
Jis buvo vienas iš 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo 
ruošėjų ir to perversmo uo
lus dalyvis.

1940 m. pirmosios bolše
vikų okupacijos metu pasi
liko Lietuvoje ir slapstėsi 
Gudijoje, kur viename kol
choze buvo skerdžium-

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje pasitraukė iš Lie
tuvos. Kuri laiką gyveno 
Vokietijoje ir paskui persi
kėlė Į Kolumbiją.

VIENODAS SKONIS 
IR TIKSLAS

Neabejotina, kad to Ru
munijos komunistų partijos 
centro komiteto pareiškimo 
veiksmingumas priklausys 
nuo Kremliaus politinės Įta
kos sustiprėjimo ar susilpnė
jimo. Dabar, ieškodama ūki
nių ryšių su Vakarais. Ru
munija mėgina savo režimą 
kiek sušvelninti ir parodyti 
kiek didesnį savarankumą, 
bet tai tik laikini reiškiniai, 
o ne komunizmo evoliucija 
gerojon pusėn.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

n r.Komunistų "Laisvė“
42 su pasigardžiavimu Įsidė
jo iš "Vienybės“ Pranės 
Lapienės ten paskelbtą dr. 
B- T. Dirmeikio laišką.

"Ii praeitie* tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“
Lietuvos himne, o 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

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

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Gražus socialdemokratų 

susirinkimas

LSS 116 kuopos narių su
sirinkimas Įvyko Filomenos 
Wamer namuose gegužės 
23 d. Jame buvo nepapras
tai gera darbinga nuotaika. 
Susirinkimo svarbiausias 
tikslas buvo galutinai nu
spręsti. ar šią vasarą rengti 
tradicini išvažiavimą i gam
tą. ar ne. Nutarta rengti. Iš
važiavimas Įvyks Stasio Na- 
vickio gražiame ūkyje rug
piūėio 9 d. Čia pat buvo ap
svarstytos išvažiavimo ren
gimo smulkmenos ir pasi
skirstyta darbais.

Atsakant Į laiškus, ku
riuose yra prašoma aukų. 
buvo atkreiptas dėmesys i 
du prašytojus ir, pagal kuo
pos kuklius išteklius, aukos 
paskirtos: Amerikos Lietu
vių Tarybai Washingtone 
rengiamo kongreso proga— 
10 dolerių ir Vasario 16-sios 
gimnazijai jos direktoriaus 
kun- Br. Liubino Detroite 
viešnagės proga—5 doleriai. 
Taipgi buvo gyvai diskutuo
tas artėjančių JAV prezi
dento rinkimų klausimas, 
apsvarstant, kuris kandida
tas būtų tinkamiausias.

Po oficialiosios dalies 
maloni šeimininkė F. War- 
ner visus susirinkimo daly
vius pakvietė prie valgiais ir 
gėrimais apkrauto stalo, kur 
hnvn dar bpnt nnra valandn

vieningai ir tikrai nuveikia 
daug daugiau už kai kurias 
gausesnes organizacijas.

Platinama naujoji 
St. Kairio knyga

Vienintelio laisvame pa
sauly gyvenančio Lietuvos 
nepriklausomybės akto pasi
rašytojo prof- Stepono Kai
rio antrasis atsiminimų to
mas, pavadintas ”Tau. Lie
tu vo”, Detroite yra platina
mas net keliose vietose. Ją 
galima gauti V. Paužos par
duotuvėje "Neringoje“, J. 
Petrulionio parduotuvėje 
"Gaivoje“. Ateitininkų kny
gyne. pas Antaną Sukauską 
ir čia rašanti. Knyga labai 
Įdomi, su daugelio žmonių 
ir Įvykių aprašymais, pa
puošta autoriaus portretu 
(dail. A. Varno kūrinys!). 
Stambi, arti 500 puslapių, 
gražiai išleista Lietuvių En
ciklopedijos leidyklos. Kai
nuoja 6 dol- Verta visiems 
Įsigyti.

Suvažiuoja vilniečių 
atstovai

JAV ir Kanadoje gyve
nančių Vilniaus krašto lietu
vių atstovai suvažiuoja i De
troitą Memorial Day savait
galyje. Kai šie žodžiai pa
sieks skaitytoją, jau bus po 
suvažiavimo. Tai antras vil
niečių suvažiavimas Detroi
te. Čia yra įsikūrusi ir jų 
centro valdyba, nes iš Det-

Kubos pabėgėliu vadas Manuel Artime kalba Venecu- 
elos sostinėje laikraštininkams, kad jis netiki galimy
be nuversti (.'astro įsiveržimo keliu. Jo nuomone, reikti 
vesti pogrindžio kovą viduje. Ji baigsis laimėjimu, bet 
tam reikės kelerių metą laiko.

jimą ir šįmet rengia Pabalti
jo tautų komitetas- Minėji
mas Įvyks Tarptautinio Ins
tituto patalpose šeštadieni, 
birželio 13 d. Kai rašomos 
šios eilutės, dar nėra žino
ma. kokia bus minėjimo pro
grama ir kurią valandą mi-

WORCESTERIO NAUJIENOS
J. Šalaviejus važiuoja 

į Europą
Pr. Pauliukonis rašo apie 

VVorcesterio lietuvius

Laikraščių bendradarbi.-Juozas šalaviejus liepos
16 dieną vyksta i Vokietiją, Pianas Pauliukonis gegužės 
savo dukters, žento majoro i 24 d. buvo atsilankęs pas 

nejimas prasidės. Skaityto- Cermak ir anūkų, kurių da-! mane pasiinformuoti' apie 
ja, prašomi sekt. radijo | Heg da,. nėla , lietuvių veiklą praeityje. Jis
pranešimus. Ir prašomi gau
siai minėjime dalyvauti, nes 
tai yra pats svarbiausias 
vienybės demonstravimo 
momentas po Vasario 16- 
sios minėjimo.

Alfonsas Nakas

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI* IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administr-u-uoi

kytb
J. Stankevičius prižiūri 

klubą

Keleivio skaitytojas Jo
nas Stankevičius, gyvenęs 
Gilbertville. Mass.. pakvies
tas Lietuvių Piliečių Klubo 
prižiūrėtoju. Nors Jonas dar 
tik tris savaites klube tedir
ba, bet jau matyti skirtu
mas: visur tvarka, švara. 
Sėkmės jam ir toliau.Detroito apylinkės valdybos žįsta, praleidžia beveik vi- 

pirmininkas per trejus pa- sus vasaros savaitgalius, nes 
staruosoius metus. Gegužės gamta čia tikrai puiki, vieta 
9-10 d.d. rinkimuose V. rami. nuošali.
Pauža laimėjo: buvo išrink-. Viešėjo du reti svečiai 
tas Į Ketvirtąją LB Tarybą. I
Prie jo pergalės daug prisi- _ Kun. Lionginas Jankus, 
dėjo gausūs Detroito balsuo- Balio reikalų vedėjas, va
to jai, kurių buvo apie pus- J žiuodamas Į Chicagą. i jam
ketvirto šimto. Tai pirmas i rengiamą pagerbimą, gegu- veikslų, 374 psl., kaina $6.
detroitiškis Į betkurią LB žės 23 d. buvo sustojęs De- Knygoje pirmą kartą pla-
Tarybą- troite, kur irgi buvo pagei b- čiai aprašvtas Karo Muzie-

tas Balio 76-to sk. ir skuo- v™™,
dieėių surengta vakariene- Okupantas ru- S^teeh'Uk* inStitUte
Nežiūrint nepaprasto karš-■ šj muziejų parajkin->. JUtL

... ..... cl°- pagerbime dalyvavo jajsvąs kovų paminklai din-
mas įvyks si sestadienp bir- daug žmonių, vaisęs įvyko Į 
želio 6 d., tradicinio kartu- Lietuvių namuose, 
nų baliaus formoje. Bent 6 į Gegužės 24 d. tuose pa-

Kartunų balius Dainavoje ,

Dainavos jaunimo stovyk
los lyg ir oficialus atidary-

Ištekėjo V- Žemaitaitė

VLADAS NAGIUS-NA-1 Žinomų veikėjų Mykolo ir 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir: Magdalenos Žemaitaičių a- 
darbų apžvalga, redagavo nūkė Karolina Žemaitaitė 
dr. Balys Matulionis, labai; ištekėjo už Arthuro W. Gi- 
gražiai išleista, daug pa- bree.

Moksle pasižymėjęs lietuvis

Arturas Antakauskas ga
vo pilną stipendiją Worces-

Baigė mokslus
go.

jaukiai praleista. Susirinki- ’^ito lengvai pasiekiami vi-
mui pirmininkavęs kuopas anados :n* beveik visi
valdybos pirmininkas Mikas lietuvybės centrai.
Balčiūnas visų vardu gerbia- Pagaliau išrinko detroitiški
mai šeimininkei padėkojo. n ,1 J Po kelių nesekmmgų ban-

Detroito socialdemokratai, dymų Į LB Tarybą Detroitas 
nors pastaruoju laiku nebe- vėl išstatė kandidatą, ši kar
ia gausūs nariais ir jauni tą tik vieną. Tuo kandidatu 
amžiumi, bet laikosi tvirtai, buvo Vladas Pauža, LB

gražiausios kartūninės suk-Į čiuose Lietuvių namuose bu- 
nutės bus premijuojamos. vo svečias iš Vokietijos. Va
ikiams gros geras orkest- sarį0 16-sios gimnazijos di- 
įas ir veiks gausus bufetas. rektorius kun. Bronius Liu- 
Norintieii ilgiau nabūti ram-—-- ---- ----- X--------o----
toje. už nebrangią kainą iš-

krnoc Tie lonVnci oiilzii 4CX22XV^C7X ctvtrvu vvi-

Petras Būtėnas

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

IŠ KR. DONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE

Tęsinys

sinuovavę patalpas, galės 
pernakvoti- Apie Dainavos 
stovyklos vasaros planą gal 
teks neužilgo parašyti dau
giau. Gaila, kad Dainavą 
permažai lanko senosios 
kartos lietuviai. Dauguma 
todėl, kad nepabandė su ja

kimo Vasario 16-sios gimna
zijos statyboms tikslu. Prieš 
darydamas pranešimą Lie
tuvių namuose, pirma kalbė
jo per lietuvišką radiją. Jo 
atsilankymas buvo labai vai
singas.

Minės Baisųjį birželį
susipažinti. Tie, kurie pa- Baisiojo birželio paminė-

D- "Nors tuo metu dar nebuvo išryškėjusi patriotizmo 
idėja, kaip dabar, tačiau jo (—Kr. Donelaičio. PB) 
raštuose rodoma ypatinga pagarba lietuviškam žodžiui; 
tai esąs gilaus jo patriotizmo Įrodymas“ (Darbininkas. 
16 nr- 1964. III. 3). —Taigi, nuo šiol čia prasideda kalba 
vien apie Kr. Donelaičio reikalus.

Yra šitaip:

1. Viskas gerai ir teisingai, aplamai imant. Tik. vien 
kalbos atžvilgiu čia staktelint, — rodos, apsirinkama, nes 
Kr. Donelaitis, ne ypatingai, bet labai gerbė lietuviškąjį 
žodį. taigi: rodoma didelė pagarba ar išskirtinė pagarba. 
Žodis ypatingas, man rodos, vietomis gali būti pavojingas 
žodis, net ir šventuosius žmones bei šventus reikalus nu
vertinąs. Šiais laikais, žinoma, neišsakytai pamėgti: ypa
tingas (palaiminimas.-.), šiltas (žodis, nuoširdumas...), 
šiltai (sutiko, išlydėjo, priėmė...), kraštas (užuot Lietu
va) ir kiti fircikiški žodiniai nepataikymai minčiai saki
nyje. Žodis ypatngas, -ą. -ai — atskiras, savotiškas (LK 
Vadovas), o V. Gailiaus Vokiškas-lietuviškas žodynas 
skelbia: vok. besonder — atskiras; ypatingas, nepapras 
tas; išskirtinas; keistas. Dovanokit, ir lig šiol man tas 
žodis tuoj primena žodžius: keistas ir ypač savotiškas- 
Norėčiau paklausti, ar tamsta, skaitytojau, gimei augai 
su žodžiu ypatingas tikrai? Ir jei taip. tai ką gi iš tikrųjų 
jis reikštų?

2. Nelabai suprantamas korespondencijos pasaky
mas: "nors tuo metu dar nebuvo išryškėjusi patriotizmo

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

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Mokytojų kolegiją baigė 
Antanas Morkėnas. Barbora 
Kirliauskaitė. Karolina Ta
mošiūnaitė ir Irena Vinskai- 

1 tė. i
Lietuviai

rengiasi apie tai plačiau ra
šyti.

Mirė kun. V. Endriūnas

Gegužės 19 d- Cedar Lake, 
Ind.. mirė 54 metų amž. ku
nigas Vincas Endriūnas-En- 
diiuškevičius. Worcesteryje 
gyvena du jo broliai — Pra
nas ir Valentinas Endriuške- 
vičiai. Valentinas. 39 m. am
žiaus. yra Keleivio skaityto
jas. Jam prieš porą metų 
dirbtuvėje nutraukė dešinę 

j ranką. Brolio kunigo mirtis 
ji ir jo brolį Praną dar la
biau sujaudino- Be jų, dar 
liūdi Lietuvoje gyvenantieji 
3 broliai ir 2 seserys. Mano 
giliausia jiems užuojauta. 

Mirė A. Kamandulis

Miręs Adomas Kamandu
lis. aktorės Rūtos Lee-Kil- 
monytės motinos giminaitis 
iš Daugų par.. Bukaučiškių 
kaimo, buvo dosnus visiems 
lietuviškiems reikalams. Jo 
liūdi sūnus, dukra ir kiti.

J. Krasinskas

tarp demokratų

Demokratų partijos kon- 
vencijon vyksta Vytautas 
Pigaga ir Juozas Grigaitis.

Apiplėšė Čiunius

Plėšikai apiplėšė Juozo 
Gražų Lietuvos žemėlapi I čiunio ir sūnaus barą. Pa- 

galite gauti Keleivio admi-! vo«“l t,ini’U » P' ekių vertė 
nistracijoj už 50 centų.

virs 300 dolerių, 
nesugauti.

Plėšikai

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

idėja, kaip dabar“.
Mat. juk šnekama apie Kr. Donelaičio žodinę kūrybą 

į1 j° gyventąjį XV III amžių. — veik visą. Skaitykime dar 
lieką kartą jo Metus” ir kitus raštus, ir būtinai ten ap
tiksime lietuvių patriotizmo išryškėjimą, kad net geriau 
r-ė nebegalima norėti ir kad net ir tame "dabar* bus ko 
pagalvoti dėl savo dažnai apsiblaususio patriotizmo. Tur
būt, ir skaitytojai tada sutiksite, kad Kr. Donelaitis net 
lietuviškosios patriotinės minties revoliucionierius ir net 
aiškus lietuvininkų vadas Mažojoje Lietuvoje. Vokietijos 
kietai valdomoje, bet jo laikytoje be skirtumo Lietuva 
(Metuose” tas tautovardis yra net 6 kartus patriotiškiau
siai suminėtas): kartu su visa Lietuva, kuri ištisai tebebu
vo jam Lietuvos valstybė, dar jokio "politinio padalini
mo” nepaliesta to meto aiškiose lietuvių etnografinėse 
ribose. Kokio bereikia geresnio išryškėjimo M. Lietuvo
je—Karaliaučiaus srityje, vargintojo vokietinio ordino, 
o vėliau Deutschlando ir tos pačios baudžiavos- Okupuo
toje Lietuvoje lietuviai daug ir plačiai rašė. iškilmingai 
minėdami Kr. Donelaičio dabartinę sukaktį. Bet jiems 
Maskvos yra užginta šitokius dalykus, kaip čia ką tik 
Įrašiau, minėti, ir jie okupantų cenzūruojami nepaminėjo.

Pagaliau, ką kas vadina patriotizmu? Man patriotas 
"tėvynainis LKV“ yra ir Kr. Donelaitis su savo kasdienine 
veikla ir savąja kūryba bei jos turiniu, ir nepalyginti dar 
anksčiau garsus, narsus ir išmaningas prūsų sukilimo or 
ganizatorius bei vadas Glopa, istoriniuose dokumentuose 
rašomas Glappe 1260 metais (Dor.elaitis mirė 1780 m.. 
o Glopa vokiečių nužudytas 1260 m. — taigi, per 520 
metų anksčiau už Donelaičio mirimą), su savo kariais 
laimingai kovojęs ir ėmęs vokietinių riterių pilis Prūsų 
žemėje ir M. Lietuvoje, galop, kokio niekšo priešams 
išduotas ir net be teismo procedūros vokiečių ordininkų 
pakaitas Karaliaučiuje Glopos kalne. vok. Glappenberg 
pramintame, paskui, susigėdus patiems vokiečiams, kad 
Glopos jokio atminimo žmonėse nebeliktų, perkrikšty
tame Rollberg’u; ir daug kitų mūsų patriotų iš anų seno
vinių laikų. — kur kas dar prieš Prancūzų revoliuciją ir 
jos šūki: laisvė, lygybė, brolybė- Apie Glopa plačiau gal

bus kanadiškėje "Nepriklausomoje Lietuvoje“ — straips
nyje "Donelaičio poemos vietovardžiai.“

E. "Rusų valdomoj Lietuvoj literatūrinis gyvenimas 
buvo paralyžuotas. Todėl lietuvių kalba spausdintas žodis 
ėjo iš Mažosios Lietuvos, nes raštija buvo uždrausta' 
(Draugas. 54 nr. 1964. III. 4).

Yra šitaip:

Rūta, MOTINOS
KARR-VS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
dipestį išauklėti savo vai
ras pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
taina $4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
Didžioji meilė. 11 d., roma
nas, 309 psl.. kain2 . . $2.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268
psl., kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
mmanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

Alė

1- Kristijono Donelaičio laikais, XVIII amžiuje. Lie
tuvos valstybė tebebuvo savarankiška, nepriklausoma, 
nors politinė katastrofa ir artinosi. Lietuvos valstybės 
pirmasis. 1772 metų. padalinimas, tik tas vienas tėra at
sitikęs prie Kr. Donelaičio gyvos galvos. Lithuania 
Propria "Tikrosios Lietuvos“ 1566-1793 metų ribų dar 
nebuvo palietęs, ir net dar plačiau. Rodos, neapsirinku.
Bet Rusijos imperija, žinoma, jau aiškiai kišosi Į Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių reikalus. "Dekanozovai“ tais pačiais 
metodais jau veikė. Bajorijos savanaudiškumas ir ištiži
mas jau buvo prislinkęs galutinę ribą. O apie Kr. Done
laičio M Lietuvą tada gal bus išspausdinta plačiau kana
diškėje "Nepriklausomoje Lietuvoje“ — "Politinė padėtis 
Kr. Donelaičio laikais aplink jo tėviškę.“ Taigi, atrodo, 
ir spausdintasis lietuviškasis žodis i Lietuvos valstybę 
galėjo eiti iš M. Lietuvos ir iš betkur. ir antraip — iš 
Lietuvos valstybės Į M. Lietuvą. — nors ir trukdomas.
svarbiausia, čia ir čia baudžiavos trukdomas. _ ___ _

Vincas Ramonas: Mll»-
Pagaliau, Kr. Donelaičio "Metų“ poema tik autoriui LOTAS RYTAS, 166pusl., 

mirus tebuvo išspausdinta: a) Valtarkiemio klebono kun. kaina $2 00.
Jordano žinioje tas brangus rankraštis išbuvo saugomas Aloyzas Betonas: LIEP- 
20 metų. kol "užplūdo Hommanno ir Herderio Įkvėptasis jai jr BEDUGNĖS, nre- 
romantinis sąjūdis“ — domėjimasis liaudies kūiyba; rni.iuotas romanas. 279 psl., 
b) Pirmasis "Metų“ leidimas yra lietuvio prof. Liudviko kaina $3.00.
Rėzos 1818 metais; ir tt-; žr. labai gražų leidinį: Kristi- Vytautas Alantas: TARP 
jonas Donelaitis, Metai. Spaudai paruošė J. Ambrazevi- ovįįtju GYVENIMU. 462 
čius; iliustravo medžio raižiniais V. K. Jonynas, švietimo DUgj kaina $4.56 
Ministerijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys Nr. 524. prana8 Naujokaitis: U- 
Kaunas. 1940 m- 175119 — 194 psl.. o šios žinelės yra iš PELIAI NEGRĮŽ T A f 
179-180 psl. KALNUS, 509 pusi., kaina

(Bus daugiau). $5.00.



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis ketvirtas

įf

Nr. 23.1964 m. birželio 3 d.

Balys Dačiulis 
AKUSTIKA

i LKP CK narius, be to. ap
dovanotas jvairiais bolševi
kiniais ordinais bei meda- 

i liais. „Tiesa“ ta proga pasi
gyrė, kad Kauno Politech- 

nijos garsų, tame tarpe i nikos institutas esąs paruo- 
trambono. gitaros, lėlės šęs 42-jų specialybių 7.879 

______ verksmo, radijo, durų girgž- inžinierius.
Šita humoreska buvo dėjimo, uošvė pasakė: „Ga-, valiau gauta žinia, kad 

isspausdinta Rašytoiv na?* Jos nervams, esą, ūžte- f K bai^aUskas IXJ
draugi los žurnale rer- kp vipn žento 1 • - vi •gale“, kuris leidžiamas - Vlen ze trumpos ligos mirė Vilniuje
Vilniuje- Joje aiškiai Veltui Įrodinėjau, kad
matyti. kokia uazanui -iTin irįgi užteko vien uošvės ir „tobula“ vra dabartį- a?an ngl uzt^R0 vien UOsV - 
nė statvba Lietuvoje. Ji užsispyrė: negyvensiu, 
kai ii vykdoma komu- girdi, kartu su tokia akusti- 
nistiniu būdu. ka. visą naktį. girdi, akių

nesudėjusi: iš antro aukšto įPagaliau ir man išrašė or
derį. Ranką paspaudė: gy
venk. sako. Apolinarai Kir
veli. naujame bute ir staty
bininkus būtinai geru žo-

gegužės 24 d.
Pyragų nekepėme, 

nebuvo miltų...

(E) Iš Lietuvos gautame 
laiške atsakyta, kaip buvo

pirmąjį blusa nušokusi, tai prajeistos Velykų šventės- 
Vienas ūkio specialistas, tū
lis žmoną ir kelis vaikus, ra

ketvirtame buvę girdėti-..
Uošvė pasiliko, nors ir la

bai gaila. Dabar bendromis 
džiu paminėk — trys langai jėgomis kovojame prieš a- 
į saulę ir tik ketvirtas — ne. kustiką. gražiu žodžiu staty- 

VT ............ - j-, i._f bininkus paminim. Mano Ri-Nesigmcijau as dėl to ket- mag varl g pasiklausė ir1 šiaip nieko, esame sveiki..? 
virtojo. O tuo tarpu draugai ge-‘Toliau laiške pasakojama.
fą-lova filodendrą. televi- iai kambarius is vidaus ply- kad nuosavas ūkis. kur gy- 
zoriaJs staliuką..--Ant savo tomls įmūrijus, 
darbininkiškų pečių sunešė. Kaimynas iš dešinės, ma- 
O aš atsinešiau kišenėse... tyt. išgirdo, kaip jis sakė —

Paskui šešiese dainavom užvakar plytų parsivežė.
„Travia

se : ’ Klausiate, kaip pralei
dome šv. Velykas? Mes tai 
nekaip, nes neturėjome nie
ko išsikepę, miltų nėra, bet Panamos ambasadorius Jungt. Tautose Aųuilino Boyd, 

susiginčijęs dėl vieno straipsnio su redaktorium Eco- 
lastico Calvo. pastarąjį sužeidė revolverio šūviu. Jis 
vežamas į ligoninę.

(„Altlitauen“, išl. 1926 m.)., /DAR GALIMA GAUTI
1921 m. Freiburge Breisgau ;-------
baigė studijas gavęs dakta- Dar turime labai ribotą
ro laipsnį už disertaciją a- kiekj kun. Valadkos įdo- 
pie Lietuvos medžio ekspor- . ,
tą. baigęs ekonomiką Erei- mios knygos 
burge. dar metus studijavo „Ar Romos popiežius yra 

Į filosofiją. 1924 m. dr. J-KritUu, vietininUa.?-.
J Šaulys V. Jungfen pakvietė
t redaguoti ūkio skyrių “Me- 227 psl.. kaina tik $1.20. 
melzeitung“ ir projektuoti ---------------------------------- —

NAUJAUSIOS KNYGOS

Žermono anją iš 
tos“. Tuo tarpu kaimynuose* 
iš dešinės trys tenorai bandė 
mus perrėkti lyrine melodija

Atsiminimai apie 
Antaną Vienuolį

(E) Lietuvoje išėjo knyga 
„Žvenk, žirgeli.“ Kairėje ”Atsiminimai apie A. Vie- 
aiškiai girdėjosi kaip kaž- nuoli“ — redakcinę komisi- 
kas lūpine armonikėle at- ją sudarė A. Venclova (pir- 
kakliai bandė sukulti vokie-į mininkas). M. Sluckis ir J- 
čių liaudies dainos “Ach du. Stonys. Kai kurie atsimini- 
mein lieber Augustin“ lie- mai jau buvo paskelbti kny- 
tuvišką variantą- Viršuje gose ir periodikoje, kai ku- 
niekas nedainavo, bet šoko] rie nauji. Apie lietuvių ižy- 
lėtą vaisą, o paskui klumpa- mųji rašytoją pasisako įvai- 
kojį... rių profesijų asmens: rašy-

Mano Rimas, varlys, pasi- LOJak faimacininkai, visuo- 
klausė. pasiklausė ir sako:lm®njs yeįkėjai, profesoriai, 
girdi, tokiame name galima Kolchozininkai, teatralai. įn- 
respubiikinę dainų šventę i žinienai, mokytojai, gimi- 
ruošti. Nereikia nė Vingio r-®s\ Kaim>nai- Šią knygą 
parko estrados. Tik. žino- 'eltin<^amas Tiesoje (nr. 
ma, iš anksto būtina sude
rinti, koks aukštas kokiais
balsais privalo mokytis re
pertuarą...

Su Rimu nepasiginčyti— 
jis iš fizikos ketvertus gau
na ir šitoj va akustikoj nu
simano-..

Paskui aš. atrodo, užmi
gau. Iš pradžių sapnavau, 
kad grybauju, o po to pradė
jau gerti gazuotą vandenį 
tiesiai iš ežero. Staiga vidu
ry sapno užsimaniau nusi
čiaudėti. Kai nubudau, čiau
dulio aidas dar tebeskambė
jo kitame namo gale. kol 
pro kažkieno langą ištrūko 
į laisvę. Man ant krūtinės 
gulėjo tinko gabalas.- Ka
dangi jau buvo praaušę. be 
to. čiaudėti kiekvienas turi 
teisę, šnopštelėjau dar kar
tą. Vėl nukrito tinko gaba
las — šį sykį kaimynų iš de
šinės bute. Nedelsdamas at
sikėliau ir nuėjau atsipra
šyti, bet tuo metu pakilo 
priešingybių kova pas kai
mynus iš kairės. Aiškiai gir
dėjau. kaip žmona vyrui 
skaitė paskaitą ideologiniais 
klausimais. Anot jos. visa 
šeimos našta taip ir tebegu
linti ant moteriškų pečių, o 
vyras ir težinąs: vakarienei 
—vynas, pusryčiams—kefy
ras... Apačioj vienišas mote
riškas balsas dviem tonais 
ne į toną užtraukė „Amūro 
bangas“- Pasaulis budo. Dar 
vienas to įrodymas: viršuje 
pasigirdo Morzės abėcėlė. 
Kadangi aš jos nesuprantu, 
pabudinau Rimą. O jis. var
lys. pasiklausė, pasiklausė 
ir sako: viršutinių kaimynų

vertindamas 
i mi vx x v j xx
lestavo. kad esama per daug 
pasikartojimų, neapsižiūrė
jimų (pvz. tvirtinama, kad 
Vienuolis dalyvavo 1954 m. 
Maskvoje įvykusioje Lietu
vių literatūros ir meno de
kadoje. kai tuo tarpu rašyto
jas joje nedalyvavo)- Žino
ma. kai kurių autorių steng
tasi pabrėžti rusų rašytojų 
įtaka Vienuoliui — esą. tik 
toji literatūra įgalinusi jį 
„kritiškai žvelgti į buržua
zinio Lietuvos gyvenimo tik
rovę.“ Ambrasas vis dėlto 
priminė kai kurių autorių 
teigimą, jog Vienuolis „ne 
iš karto suvokė naujo gyve
nimo esmę ir turinį.“ kitaip 
tariant, nesidėjo su Lietuvos 
okupantu ir savo kūryba ne
skubėjo liaupsinti sovieti
nio pavergimo tikrovės. 
Prof. K. Baršauskui 60 metų

(E) Lietuvos spaudoje ir 
per radiją paminėta Kauno 
Politechnikos Inst. rekto
riaus K. Baršausko 60 m. gi
mimo sukaktis. Pripažįsta
ma. („Tiesa“, nr. 110), kad 
K- Baršauskas mokslo srity 
subrendo nepriklausomos 
Lietuvos laikmečiu. 1925 m. 
baigęs Marijampolės gimna
ziją. jis universitete dirbda
mas vykdė mokslinius tyri
nėjimus kosminių spindu
lių srityje. Dar 1938 m. K. 
Baršauskas buvo paskelbęs 
savo mokslinių tyrinėjimų 
rezultatus. Pokario metais, 
būdamas elektrotechnikos 
fakulteto dekanu ir fizikos 
katedros vedėju, K. Bar
šauskas talkininkavo Lietu
vos aukštųjų mokyklų atsta

Amhrasas anirai- --------------—r-o—

venama (kolchoze), esąs 
„didelis“, yra viena karvė, 
avis. keletas vištų, kiauliu- 
kas. ’ turime mažą sodelį, 
keliolika obelaičių, pasiso
dinome kiek uogų...“ Laiš
ko autorius prieš porą metų 
grįžo iš Sibiro.

TRYS RUSAI, VIENAS 
LIETUVIS

„Tiesos“ 24 nr. Kauno au
toremonto įmonės darbinin
kai nusiskundžia valgyklos 
namų statybos uždelsimu. 
Darbas pradėtas 1961 m. ir 
iki šiol nebaigtas.

Skundą pasirašo Kauno 
miesto deputatai P. Safono- 
vas ir L. Girnius, pirminės 
partinės organizacijos sek
retorius A. Šapkina ir prof
sąjungos komiteto pirminin
kas B- Biriulinas.

Iš pavardžių sprendžiant, 
tarp keturių — tik vienas 
lietuvis.

LIETUVIAI RAŠYTOJAI
JAV IR LIETUVOJE

Žinomo estų rašytojo Al. 
Rannit apskaičiavimu. 1959 
metais okupuotoje Lietuvo
je rašytojų draugijai pri
klausė 96 nariai, o tais me
tais JAV Lietuvių Rašytojų 
Draugija turėjo 98 narius.

Tarp 1946-1960 metų lais
vajame pasauly buvo lietu
vių kalba išspausdinti groži
nės literatūros 289 kūriniai, 
o paveigtoje Lietuvoje 191.

ATSILIEPKITE!

Yra prašomi atsiliepti lie
tuviai tremtiniai, gyvenusie
ji 1946-1947 metų laikotar
pyje tremtinių stovyklose 
(DP camps) Aschaffenbur- 
go. Wuerzburgo ir Stuttgar- 
to apylinkėse. Vokietijoje- 
Su jais norėtų susisiekti p. 
Bob Craig. buvęs amerikie
čių kariuomenės karininkas 
Vokietijoje, susitikęs ten 
lietuvius tremtinius ir su jais 
dirbęs. Šiuo metu jis yra 
laikraščio redaktorius ir 
įuošia eilę straipsnių apie 
lietuvių tremtinių išgyveni
mus aname pokario laiko
tarpyje. Jis norėtų pasirinkti 
iš lietuvių medžiagos tiems 
straipsniams.

Atsiliepti prašoma, pasi
rinktinai. rašant tiesiai 
Mr. Bob Craig. Managing
Editor. The Spartanburg 

vaikai valgo ir, matyt, kiaU: Herald and JournaL Post
kinius į grindis pradaužia.1 Xede gab u mok? Office Drawer 1657-SPa,‘ 
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namas jau buvo pilnas pil- darbų, rašo spaudoje. Jis Street, New York, N. Y. 
nutėlis kolektyvinės harmo- penkis kartus buvo išrinktas 10024.

Lietuvių Kongresas
Organizacijos skuba rinkti 

atstovus
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimui Amerikoje 
Amerikos Lietuvių Kongre
se Washirgtone atstovaus 
Luzerne County prokuroras 
Thomas E- Mack. prel. John 
F. Boll. dr. A. J. Valibus. 
Matas Zujus ir Wm. T. 
Kvetkas. Delegacija lanky-

Savings & Loan Ass’n pre
zidentas—$50, Mr. ir Mrs. 
Ina Marks, Chicago—$10, 
John B. Borden. Matteson. 
I1L—$10.

Prekybos institutą. „Lietu 
vos Ūkyje“ paskelbus jo 
darbą apie Klaipėdos kraš
to socialinį draudimą 

• (1924), jo studija buvo pri
pažinta habilitacijos darbu

I ir 1925 m. jaunas moksli-*
ninkas ekonomistas buvo 
priimtas docentu į Lietuvos 
(vėliau Vytauto D.) Univer
siteto teisių skyrių. Puikiai 
išmokęs lietuvių kalbą, ligi 
1940 m-, taigi 15 metų. 
Jungferis dėstė visuomenės 
ūkio istoriją, ūkio doktrinų 
istoriją, socioligiją ir bend
rąją statistiką. 1941-44 m. 
profesoriavo Poznanės uni
versitete. o nuo 1950 m. dės
tė Nuernbergo ekonominių 
ir socialinių mokslų aukšt. 
mokykloje ir buvo profeso
rium Erlangeno universite
te.

A. Spekke. Latvijos Char- 
ge d’ Affaires linki geriau
sios sėkmės Amerikos Lietu
vių Kongresui ir žada pats 
jame dalyvauti.

Lietuvių tautai, jos pro
pagavimui užsienyje Jung
feris ypatingai nusipelnė
dviem veikalais: „Hinter 
den Seen, hinter den Wael- 
dern“ (1932) ir „Litauen. 
Antlitz enes Volkes“ (išl. 
1938). Šios knygos buvo pa
plitusios ne tik Vokietijoje 
ir buvo pasiekusios 100.000

sis pas senatorių Hugh Be jau paskelbtųjų. į Gar- tiražą-Apie jas rašyta.
Scott kongre^ianus Joseph bfe suti^įeiti se-! kad W ,au.t0‘lus Paf?>eiskęs
M. MeDade. Damel J- Flood natorius B Goldwater.! "e t,k ,kalP mokslininkas.

bet ir kaip poetas, žvelgęsir kitus.
Amerikos Lietuvių Tary

bos Los Angeles skyrius įga
liojo Aleną Devenienę.

Amerikos Lietuvių Soci
aldemokratų Sąjunga — 
Kiprą Bielinį. Steponą Bre- 
dį, Bronę Spūdienę ir Joną 
Pakalką.

„Dirvos“ redakcijai Ame
rikos Lietuvių Kongrese at
stovaus Vincas Rastenis.

Miami Lietuvių Taryba 
savo atstovu išrinko dr. St. 
Tamošaitj-Thamą.

„Aš esu laimingas vedęs 
lietuvaitę“

Illinois valstybės vyr. pro
kuroras UVilliam G- Clark 
su džiaugsmu jungiasi Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Garbės Komitetan ir linki 
kongresui geriausio pasise
kimo jo darbuose. Prokuro
ras savo laišką baigia taip:

„Aš visuomet labai gerbiu 
lietuvius, nes ir aš esu lai
mingai vedęs lietuvaitę.“

Aukos kongresui
Be anksčiau paskelbtųjų 

aukotojų, kongresui parem
ti atsiuntė aukas:

$15-00 buv. policijos pa
reigūnų klubas Krivūlė per 
P. Dirkį, Chicago, III., po 
$5.00—P. Rūkas. Chicago, 
III., B. Milašius. Chicago. 
III., dr. Z- Rudaitis. Chicago, 
III., $2.00—-A. Didžiulis, Ci
cero. III.. $1.00 K. Kučins
kas. Los Angeles. Calif-;

prel. M. Juras. Laurence. 
Mass.—$10. Povilas Dalen, 
Chicago, III.—$25, A. But- 
kūnas. St. Charles. III.—$10. 
Frank Mozuraitis. Chicago, 
III.—$10, -J- Kubilius, Chi
cago—$2. B. Pupalaigis,

Chicagoje gausiai regist-1 akimis ir širdimi. Dai jis 
ruojasi vykti j kongresą. buvo parengęs L«auischei

Lietuvaitės, turinčios tau- Liederechrein (1939 m.. 
tinius rūbus, labai prašomos lietuvių liaudies dainų vei - 
juos pasiimti ir jais pasi- dalls -,0 Patles atllk
puošti dalyvaujant kongre
se.

LIETUVIS DŽIOVOS 
ŽINOVŲ SUVAŽIAVIME 

NĖW YORKE

Dr. Domas Jasaitis, dir
bantis Tampos. Fla.. džiovi
ninkų ligoninėje, gegužės 
24-28 dienomis dalyvavo 
JAV džiovos draugijos me
tiniame suvažiavime. Jį ten 
delegavo ligoninė, kurioje 
jis dirba.

Dr. D. Jasaitis jau Lietu
voje buvo plačiai žinomas 
plaučių ligų specialistas, 
veiklus Lietuvos kovai su 
džiova draugijos vadovybės 
narys-

MIRĖ DIDELIS
LIETUVOS BIČIULIS

(Elta) Gegužės mėn. at
šventęs 71 metų amžiaus su
kaktį. Nuemberge. Vakarų 
Vokietijoje, mirė didelis lie

tų). Šalia poezijos veikalų, 
išleista ir eilė Jungferio ro
manų — kai kuriuose jų yra 
vaizduojami lietuviai, pvz. 
„Die fremde Geliebte“ (išl. 
1920 m.), „Der Weg der 
Skaringa“ (1940 m.). „Ir 
ka“ (1945 m ) ir kt. Vėliau 
jis turėjo palinkimą i satyrą 
(„Mautz“. 1948 m.).

Pastaraisiais keleriais me
tais Jungferis dirbo Lietu
vos vokiečių bendruomenė
je ir kai kuriomis progomis 
su paskaitomis pasirodyda
vo lietuvių sukakčių minėji
muose (Muenchene ir ki 
tur). Velionis paliko našlę, 
du sūnus ir dukterį.

LIAUDININKU S-GOS 
VADOVYBĖ

Dabar Lietuvos Valstie- 
čių Liaudininkų Sąjungos 
Centro Komitetą sudaro: 
pirmininkas J. Daugėla, na
riai — J. Audėnas. K. Kar
velis. -T. Bertašius. A. Kučys, 
H. Blazas. E- Karvelienė. Z.tuviu tautos draugas, ilga

metis Lietuvos Universiteto] Dailidka ir V. Sruogienė.
(vėliau Vytauto D.) prof e-I ---------------------------
sorius. rašytojas dr Vikto-! GERiAųs1a DOVANA 
ras Jungferis. Jis buvo gi-į
męs 1893 m. gegužės 6 d- T . . . _ . ,
Hirschberge, Silezijoje. I-jo ,ei ffa,voja^ aP« dova

draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana 
šios knygos:

MiNDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

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

MES NEŠĖM LAISVĘ. Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
įdomūs atsiminimai. II 
patasvla ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi- 

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso- 

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. kaina......... $2.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

MURKLYS. A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl.,
kaina.............................Si.80,

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA-

karo metu kaip leitenantas 
Plungėje (kitais šaltiniais 
Kretingoje) turėjo ryšių su 
lietuviais (kebonu P. Pukiu
ir kt.) ir anuomet prasidėjo Stepono Kairio „Tau, Lie-j MATIKA, 215 psl., kieti vir-

nn 1 sėliai, kaina............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-

tuva‘‘, kaina $6.00.Jungferio artėjimas su Lie
tuva. Naudodamasis Ogins
kių biblioteka. Jungferis ne
trukus (1918 m.) parengė 

Chicago—$2. Justas Punk- pirmąjį leidinį apie Lietuvą 
ris. Chicago—$5. B. Masai- ] „Kulturbilder aus Litauen“.
tis. Chicago—$5. P. ir O. Jo- 1919 m. išleistas jo romanas Stepono Kairio “Lietuva 
nikai, Riverside, III.—$5, i apie karo žiaurumus „Das budo” kaina $5.50 
J- Vyšniauskas. Chicago— Gesicht der Etappe.“
$1. SLA 3-ji apskritis—$10J Perkeltas į Mintaują. . Kįoro . Bidinio "Dieno
V. Palubinskas. Chicago — Jungferis palaikė santykius » ^a’na $6.00.
$5. Anton Blasky. Chicago su prel- K. Jasėnu ir su juo Kipro Bielinio “Penktieji 
—$25, J. Pakel, Chicago j išvertė Daukanto „būdą“ Kietai“, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,’ 
kaina minkštas vršeliais $4 
kietais $6.00.

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., * kaina 
$2.00.

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

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvray,

L
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvo

tai nematomas ir neapėiuo 
piamas daiktas- Net kunigą 
negali pasakyti, kas yra du 
šia ir ar iš viso toks daiktai 
yra. Bet mes žinom, kas yra 
diktatoriai. Mes žinom kori
ką Muravjovą ir žinom, kac 
ne jo dūšia korė Lietuvoje 
žmones, bet jo paties jsakyt 
kareiviai. Jis jau seniai mi 
ręs. bet lietuvių tauta dar i. 
šiandien ji keikia. Nieką 
nesako, kad jis atidavė Die 
vui savo dūšią ir tegul Die
vas ji teisia. Ne, patys žmo
nės ji teisia. Taip ir turi bū
ti. Paminėtinas ir Stalinas. 
Komunistams jis buvo sau
lė. dievas ir pasaulio išgany
tojas- Bet kai jis mirė, tai 
Chruščiovas apspiaudė jo
lavoną ir liepė išmesti už 
tvoros. Buvęs didvyris po 
mirties buvo paskelbtas di- 

• džiausiu piktadariu. Hitlerio 
ir Mussolinio vardai taip pat 
šiandien minimi su panieka. 
Kodėl tat Bostono „radijuš
ninkas“ norėtų be jokių re
zervų garbinti Lietuvos dik
tatorių?

— Maiki. Smetona buvo 
lietuvis.

— Jeigu taip, tėve. tai ir 
! mirusi

J. V. Stilsono mirties 2 metu sukakties minėjimo New Yorke garbes prezidiumo nariai: iš kairės į dešinę—Natalija Stilsonie
nė, Bronė Spūdienė, Kipras Bielinis, kun. Petras Dagys, Stepo nas Briedis, kalba Jonas Buivydas.

Minėjo J.V. Stilsoną
Tai Įvykdė Lietuvių Dar

bininkų Draugijos (LDD) 
7 kuopa gegužės 23 d- Tą 

Kapsuką turėtume dieną 3 vai. būrelis LDD na- 
garbinti. nes ir jis buvo lie- rių padėjo gėlių vainiką ant

— Tegul bus pagarbintas, — Pavyzdys yra toks. tė-
Maiki! ve, kad abudu yra jau seniai

— Ką tėvas nori garbinti? mirę. tačiau mūsų literatū-
— Antaną Smetoną. ra kalba apie juos labai ne- ',
— Ar buvusi Lietuvos lygiai, nors ir abu mini. Si-!

prezidentą? mano Daukanto vardas yra i
— Jessa. gerbiamas, ji pasirenka sau

fe*
tuvis.

ganizacija. kurią velionis su 
kitais draugais kūrė. tebe
gerbia jo atliktus darbus. 

Juozo V. Stilsono kapo Cyp- Taip ir reikia.
— Jes. Maiki. kas teisybė, ress Hills kapinėse, kur adv.

tai ne melas.

— Bet jis jau miręs. Įvairios draugijos ir klubai, i
— Taigi valuk to ir turim kai tuo tarpu Jogaila yra 

garbinti, kad miręs. Ar ne- laikomas Lietuvos išdaviku, 
girdėjai, ką aną nedėldienį Gal nori žinoti kodėl? 
vienas Bostono radijušnin
kas pasakė?

Šiandien, kada prieš 
i metų miręs Juozas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas

St. Briedis pasakė atitinka
mą kalbą.

5 vai. popiet Franko Bru-

Stilsonas. ■ ją. Senoji karta nyksta, o su
Aš jau buvau LSS 19 kuo-i ja nyksta ir praeiti vaizduo- 

pos narys. Iš senesnių kuo-į janti medžiaga. Ją reikia 
piečių apie J. V Stilsoną la-j skubiai apsaugoti. Tai būtų 

metų J. Stilsono kapą puo- j daug girdėjau, ypač kad nesugriaunamas paminklas
šia gėlėmis, tas rodo. kad or

Socialistai ir Lietuvoje 
buvo pirmieji, kurie iškėlė 
nepriklausomos Lietuvos šū
ki ir dėl jo kovojo. Nepa-

I jis geras kalbėtojas. Bet aš sąjūdžiui ir velioniui Stilso- 
jo nebuvau matęs. Aš ji Įsi- nui. K- Bielinis kvietė tą 
vaizdavau, kad turįs būti di-1 klausimą apgalvoti ir imtis 
deiis plačių pečių vyras, nes darbo. Jo sumanymui visi 
kitoks negalįs būti tas. kuris' pritarė.
dirba LSS centre ir „Kovos“1 
•laikrašty.

Ir kaip aš apsirikau! Kai Pranas 
jis išėjo kalbėti, aš pama
čiau smulkų liesą bernelį!

* # *
Elizabeth Socha-Shay ir 

Stanka-Stankūnas.
Šateikienei akompo

nuojant. gražiai sudainavoarieš 10 - — f ,------ £ ciau smulKų nesą Derneų: į nuojant, gražiai sudainavo
Stalinas ?° svetai.neJe W oodha\ene 'arkite ir toliau, kovokite Na. manau, ką jis dabar čia kelias dainas. Publika jiems 
__ kuopos pn m. Bi one Spudie- dėl Lietuvos laisvės, kad mums toks iaunas Dasakvs? smarkiai nloio.

— Jes. Maiki. noriu.
— Jogaila savanaudiškais knv~eĮe __ 

sumetimais padarė Lietuvai 
daug žalos. Smetona taip 
pat savanaudiškais sumeti- 

— Jis išplūdo Saubostono mais padarė Lietuvai daug 
savaitrašti, kad nešlovina žalos. Jis prisidėjo prie 

smurtininkų, kurie nuvertė 
tautos pastatytą valdžią.

— Aš jo nesiklausau.
— Tai negerai darai.
— O ką jis pasakė?

Smetonos atminties- Savait
raščio vardo jis neminėjo, 
ale aš vistiek supratau, kad kad pats galėtų tapti prezi- 
jis burnojo prieš „Keleivį?“ dentu- Pasidarė diktato- 
Anot jo. socialdemokratai rium. Nors šiandien jis jau 
kritikavo Smetoną dar gy- miręs, vistiek jo diktatūros 
vą. o jų gazietos neduoda lietuvių tauta negali pamirš- 
jam pakajaus ir dabar, kai ti.
jis jau po žeme. Mirusį žmo- — Nu. tai pasakyk, kodėl 
gų reikia garbinti, o jeigu 
jau jis buvo kam negeras, 
tai šarap. Nu. tai pasakyk, gerbti? 
kaip tu apie šitą biznį ro- 
kuoji?

— Tiesa. tėve. senovės ro
mėnai turėjo toki posakį,
kad apie mirusius reikia kai 
bėti tik gerai, arba visai jų 
neminėti. Matyti, yra apie 
tai girdėjęs ir tas „radijuš
ninkas“, kuns nori gerbti 
Smetonos atminimą, bet jis 
yra atsilikęs nuo gyvenimo 
ir nežino, kad tą romėnų pa-

mauzoliejaus Maskvoje, la 
bai įdomu paskaityti Kel 
vio prieš 15 metų išleista

JUOZAS STALINAS, 

ARBA KAIP KAU-
1/ X 7A D A7D AILUM-

mums toks jaunas pasakys? j smarkiai plojo. 
O jis pasakė vieną iš geriau
sių prakalbų, tokią, kokios 

■ mes. siuvėjai, iki to laiko ne-
............ i

mes

nė pradėjo akademiją, ku- Lietuva vėl galėtų džiaugtis 
rios garbės prezidiumą su- nepriklausomu ir laisvu

ls darė, be B. Spūdienės. Nata- valstybės gyvenimu tarp ki- „___ ______ __
j lija Stilsonienė, kun- Petras tų nepriklausomų valstybių- buvome girdėję- Jis Įliejo i 

1 ■ Dagys. Jonas Buivydas, adv. . , . mus tiek ugnies, kad —:
Steponas Briedis ir Kiprą/ ----- ----Antrasis kalbėjo Jonas

Buivydas, kurio kalba čiaBielinis.
Sugiedojus Lietuvos him- spausdinama ištisai 

ną. pirmas kalbėjo kun. Pet 
ras Dagys.

nAP.YS
J. BUIVYDO KALBA

If AI RA P Geru. draugai ir ui‘HUge»

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM

Kaina 25 centai.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje
tas Bostono radijušninkas galite gauti šiuos kiekvie- 
nori Smetonos atminimą nam reikalingus žodvnus:

— Todėl. tėve. kad jam
Anglų-lietuvių kalbos žo

dyną*. V. Baravyko, 368
asmeniškai Smetona padarė, psl. apie 20.000 žodžiu, kai 
didelę malonę, išleido ji iš,
kalėjimo-Suprantama. Sme- na ......... *......-.......... 4.o<
tonai jis už tai dėkingas ir Anglų-lietuvių kalbos io- 
ji garbina. Bet jis be reikalo! ^ynas, ' . Baravyko apie 
plūsta „Keleivį“ ir visus so-! T*.000 žodžių, puslapiai,
cialdemokratus, kad jie J k«ina ...................... $6.00
Smetonos negarbina. Už ką Lietuviškai angliškas žo-
jie turėtų Smetoną garbinti?j jVna* Vidaus Peteraičio. II 
Juk jo žvalgyba juos areš
tuodavo. o kartais net nu-

tarlę pasaulis jau seniai at- šaudavo. Šiandien mes jau 
metė. žinome, kad prie Smetonos!

diktatūros apie 300 social
demokratų sėdėjo kalėji
muose be jokio nusikaltimo. 
Dar prie caro valdžios „Ke- 

“ laisvai eidavo Lietu
von. bet Smetonos cenzūra 

buvo uždariusi duris. 
Na, ir tas radijušninkas no
rėtų. kad „Keleivis“ dabai

— 0 kaip tas išeina?
— Išeina taip, tėve. kad i 

šiandien yra kalbama tiek 
apie geras mirusiųjų darbus . . 
ir tiek apie blogus. Kaliais, len 1S 
gerieji darbai mažiau verti- j 
narni, negu blogieji darbai 
smerkiami.

— Aš visgi nesuprantu

laida, dargiau Kaip 30,000 
žodžių. 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavc pre f. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie
15,000 
k a ir a .

Natalija Stilsonienė nuo
širdžiai padėkojo LDD 7 
kuopai už minėjimo suren
gimą. už ant kapo padėtas 
gėles, kalbėtojams, daini-i kupini vienybės ir lyžto tą jr vlslems } mwe>
mą atsilankiusiems. Baigusi 
padėką, ji pakvietė visus už-

Tie meS bė^e "bėga. i

1 streiką laimėjome.
Nuo 1913 metų siuvėjų 

streiko laikų mes pradėjome 
susitikti dažniau, nes J. V. 
Stilsonas dažnai atsilanky-

kandžių.
Visas 

tvarkingas
minėjimas buvo

l-r « *1± tl.'ll-t/ir nuliu:

—Prezidentas Johnsonas. Kaip čia. rodos, dar neseniai 
sakė jis. šiandien skelbia ko- minėjome velionies J. V.
vą prieš vargą ir skurdą, o 
jūs visi jau prieš 30 metų 
skelbėte kovą vargui ir 
skurdui. Juozas. Stilsonas ne 
tik kovojo, bet ir kitus orga
nizavo tai kovai. Jis nėjo 
pas svetimus uždarbiauti ar 
jiems tarnauti. Geriau skur
džiai gvver.o. bet dirbo savo 
tautiečiams, kad iškovotų 
lygybę ir geresnį gyvenimą 
visiems- Stilsonas buvo vie
nas iš tų žymiųjų patriotų.
Jis paskyrė savo visą gyve
nimą ii paaukojo sveikatą 
kovai už geresnį darbo žmo
gaus gyvenimą. Velionis 
Stilsonas buvo ne tik geras 
kovotojas, kalbėtojas ir or- asmeniškai 
ganizatorius. bet taip pat jis kartą 1913

Stilsono vienerių metų mir
ties sukakti, o šiandien jau 
susirinkome jo pagerbti ant
rųjų metinių proga.

Nevienam čia susirinku
siu kyla mintis, dėl ko mes

| centras buvo Philadelphijoj, 
bet svarbesnieji nutarimai ir 
pasitarimai vykdavo Brook
lyne. O reikia priminti, kad Gegužės 24 d-Bručo salė- 
jis buvo liaudies žmogus, už- ’ J® buvo eilinis kuopos sust
augęs anglių kasyklų srity
je. mokęsis ir gyvenęs tarpe 
visokių tautų žmonių. Bet 
jis visur sakėsi esąs lietuvis.

LDD 7 kuopos susirinkimas

J. V. Stilsoną iki šiol ger- Darbininkų reikalai buvo jo vargę.
biame? Ar dėl to. kad jis 
buvo LSS ir LDD narys? 
Ar dėl to, kad jis J- V. Stil
sonas? Ne. Mes susirinkome 
jo pagerbti dėl to, 
buvo mūsu vadas.z
zatorius ir mokytojas, kaip 
reikia kovoti prieš išnaudo
tojus, kaip gerinti savo būvį.

J. V. Stilsoną man teko 
pažinti pirmą 

m. New Yorko

rinkimas. Jis nebuvo gau
sus. nes vakarykščiai buvo 
J. Stilsono minėjimas, todėl 
kai kurie nariai jautėsi pa

iki rudens daugiau 
nebent 

reikalas 
verstų nepaprastą susirinki
mą sušaukti.

Nutarta viešai padėkoti

reikalai, ir jais sielojosi iki susirinkimų nebus 
mirties. koks nors svarbus

Dar reikia priminti, kad 
, velionis Stilsonas buvo ir 

kad jis knygvedys ir spaustuvinin- 
organi-

buvo puikus spaustuvinin- siuvėjų streike. Aš tuo lai
kas. knygvedys ir malonus ku buvau 18 metų amžiaus, 
žmogus. Mudu abu dirbome vos prieš dvejus metus atvy- 
SLA centre, ir niekada ne- kęs iš Lietuvos. Mūsų buvo 
teko turėti su juo tokių ar daug tokių jaunuolių. Mes 

manėme, kad streikas taižodžių, 990 psl., kitokių nesusipratimų.
$12.110

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

Maiki. Duok geresnį priklo- garbintų Smetonos atmini- 
dą mą! Teve. jam galvoj nege-

— Bet nesakyk „priklo- 
dą“. tėve.

— Nu. tai kaip sakyti?
— Sakyk: pavyzdį.
— Okidok, Maik. duok

rai.
— Gali būti. Maik. kad 

Smetona ir padarė vieną 
kitą misteiką. ale dabar, kai 
jis jau atidavė savo dūšią

man pavyzdį, kad tu neme- Dievui, tai tegul Dievas jį

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daunienės įna
mis—apsukras katinas. Daugienė tuvi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipru. diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi nev-traliai. o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems

Jeigu LDD kuopa ir po 2 lyg koks piknikas- Kada su- 
______________________stojo siuvę per 75 tūkstan

čiai siuvėjų, visos New Yor
ko ir Brooklyno svetainės 
buvo pilnos streikininkų. 
Unijų pareigūnai ragino

kas- Kad ir paskendęs dar-' Fran k Brueuii už veltui duo- 
buose. jis vistiek dar rasda- galę J- • Stilsono minėji- 
vo laiko ne tik pabūti eiliniu mui-
organizacijos nariu, bet taip! Mikodas
pat ir sekretorium ar net 
pirmininku. LDD 7 kuopos 
sekretorium jis išbuvo iki 
mirties.

Velionis J. V. Stilsonas 
išauklėjo savo dukrą Liliją ras 
Stilsonaitę-Šateikienę ne tik guli Manhattan ligoninėje 
gera lietuvaite, bet ir darbi- (2nd Avė.. 4 aukštas, kam- 
ninkiškos dvasios moterim, barys409). 
kuri su savo vyru priklauso Linkime drg. Aieksand- 
LDD i kuopai. Taip pat ir luj greičiau sveikam namo

NEW YORK. N. Y-

Linkėjimai Šulaičiams

Mūsų draugas Aleksand- 
Šuiaitis jau 2 savaitės

streikuojančius: „Vienybės! 
Vienvbės! Ir kantrybės!“

Natalija Stilsonienė yra 
LDD 7 kuopos narė.

Visa tai suglaudus, reikia gavo Aleksandro namie, 
pasakyti, kad velionis J. V.
Stilsonas Amerikos lietuvių 
judėjime yra išvaręs gilią 
vagą- Prie jo LSS organiza
cija išaugo iki daugiau kaip 
6 tūkstančių narių ir per tris 
šimtus LSS kuopų. Tai buvo

grįžti, o jo gyvenimo drau
gei Onai greičiau susilaukti

Ona ir Pranas Lavinskai

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: '“Lietuvių išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA-

•luoji.
— Pavyzdžiu gali būti. 

tėve, Simonas Daukantas, 
kuris parašė pirmąją Lietu
vos istoriją, ir kunigaikštis 
Jogaila, kuris už Jadvygos 
sijoną pardavė Lietuvą.

— Maiki. aš čia nematau 
jokio pavyzdžio.

prato, ko reikia. Reikia agi
tatorių. reikia gerų kalbėto- 

sakos. Jos kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- jų. Visu ryžtu unijos vadai
už tuos misteikus sūdija. o skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
ne mes.

__  O ką tėvas žinai, kas ?aka dailininko Viktoro Simankevičiaus sausiai iliustruo- lietuviai kreipėsi į lietuvių
jo dūšią nusinešė ir kas ją ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams socialistus. Tuomet jų buvo 

ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------:-------So. Boston 27, Mass.

dabar teisia?
— Turiu prisipažinti, Mai

ki. kad aš to nežinau.
— Taigi apie dūšią ge

riau ir nekalbėti, tėve. nes

Darbdaviai nesnaudė: jie 
leido apie darbininkus viso
kias paskalas. Jiems talki- 
ninkavo kunigai ir spauda, £ ariit VEIKSLŲ. KAINA MINK-
Streiko vadovybe tuojau su- Ws da,bus į šiandien mes jį STAIS VIDAIS *4.00,

gerbiame ir tęsiame jo pra
dėtąjį kelią į socializmą.

KALBA K. BIELINIS

MCIA15—$5.00

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

gana daug. Lietuviams siu- Kipras Bielinis savo kai- “Keleivio“ administrari-
vėjams sakė prakalbas St. boję iškėlė mintį, kad reikė- ja prašo mielųjų skatytoių,— . . , t-, t. -- - --------i-*.- ----- 1.-.:—« —i-----i—_j---------- prane-

neuž-
Michelsonas, J- F. Bagočius, tų surinkti medžiagą apie kurie keičia adresą, 
Juozas Šukys. Jonas Gri- Lietuvių Socialistų Sąjungos iant naująjį adresą
nius, Smelstorius ir J. V- veikimą ir išleisti jos istori- nuriti parašyti ir senąjį.

1
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Astronomas Šmukštaras
1$ ATSIMINIMŲ

(Tęsinys)
— Meluoja, kunigėl. meluoja! Kada gi tu ėjai tris 

keturis kartus? — užginčijo šmukštarienė ir puolė savo 
vyrą: — Pernai vos išvariau velykinės ir per šventą Mate* 
ušą...

— O užpernai? — susiraukė šmukštaras ir piktai pa
žvelgė i savo žmoną-

— Užpernai! Tave kunigėlis klausia, kelis kartus 
buvai spaviednės šiemet, o ne pernai ar užpernai.

Šmukštaras, pagautas meluojant, tylėjo.
— O užduotą pakūtą ar išpildai? — vėl klausė ku

nigas.

— Išpildau.
— Išpildo onus. kur tu čia dėsies, — vėl skundė ji 

žmona. — Kada gi jam pildyt, kad abu su Papieviu per 
naktis su burlocku kryžium ant Karvelio kalnelio išstovi!.. 
Ii žemę užleido, laiku nei suaria, nei apsėja. O pernai 
žirnius ant lauko supūdė. Šiemet net Pavalakė liko neiš- 
piauta... i 111

— Girdi. Navikai, ką pati ant tavęs sako?
— Et, bobos visos tokios — joms kad tik skųstis.
— Nu. o pasakyk man, Navikai, ką Ponas Dievas su

tvėrė pirmą dieną?

— Ką sutvėrė pirmą dieną?! O kągi Ponas Dievas 
sutvers, kad kai tvėrė, tai do ir pirmos dienos nebuvo!.. — 
lyg supykęs pastebėjo jam astionomas-

Visi krūptelėjo, o Antanas Papievis peštelėjo ji už 
skverno, bet šmukštaras nenusigando ir kalbėjo toliau:

— Kaipgi, kunigėl, pirmą dieną, kad do ir saulutė 
nebuvo sutverta, nei mėnulis, nei žvaigždės...

Kunigas sumišo.

— Tegu jis parodo kunigėliui savo lazdą, su kuria 
jis buria, — Įterpė Anupras Virvalas.

— Nu. parodyk gi savo lazdą, su kuria tu buri. — pa
reikalavo kunigas, astronomo sukompromituotas.

— Aš neburiu. — atsikirto astronomas.
— Nu. atnešk — pažiūrėsma.

— Atnešk, boba. parodysiu. — paliepė savo žmonai 
šmukštaras-

Kai žmona nuėjo lazdos, visi ilgai tylėjo. Kunigas 
žiūrėjo i prisimerkusi, truputi susiraukusi, it kuo nepaten
kintą astronomą ir tylėjo. Tylėjo ir šmukštaras.

Navikienė atnešė lazdą, padavė ją kunigui ir dar 
kartą apskundė savo vyrą:

— Štai, pažiūrėk, dvasiškas tėveli, kokių velnio ža
bangų čia priraizgyta.

Kunigas ilgai žiūrinėjo lazdą, vartė ją iš visų pusių ir. 
parodęs i keistus ženklus, paklausė:

— O čia kas?

—Čia evertys metų... čia jaunasis mėnulis, čia — se
nasis. o čia. kada užteka Šienapioviai. kada šienas reikia 
pradėti piauti. Čia — kada saulutė sugrįžta atgal... Tik aš 
niekaip negaliu suprasti, dvasiškas tėveli, i kurią pusę 
sukasi mėnulis ir kol ons taip mėtos: tai i pietus, tai i 
šiaurę? . 9 '

šmukštaras pakratė galvą, patylėjo, pagalvojo ir vėl 
paklausė:

— Nesuprantu, kunigėl. ir kaip Vakarinė taip greit 
iš vakarų pasirodo rytuose?

—Visa ir nereikia. Navikai, suprasti. — atsakė jam 
kunigas ir pamokė: — Kai viską žinosi, puikybėn pasi
kelsi ir Ponui Dievui greičiau nusidėsi..

Pagalvojęs kunigas kalbėjo toliau:
— Tu girdėjai. Navikai, kaip Dievo aniuolas. pasiver

tęs mažučiu berniuku, norėjo su arbatiniu šaukščiuku ma
rias išsemti?

— Ne, negirdėjau.
— Na, tai paklausyk. Ponas Dievas tyčia pavertė 

aniuolą berniuku, kad pamokytų išminčių. “Ką tu čia da
rai?“ — paklausė ji. praeidamas pro šalį. išminčius. Ber- 
niukas-aniuolas jam atsakė: “Aš. sako. noriu šituo šaukš
teliu marias išsemti “ Išminčius nusišypsojo ir norėjo pra
eiti pro šalį, bet tuomet aniuolas-berniukas jam pasakė: 
’’Man lengviau šituo šaukščiuku marias išsemti, negu tau 
apie Trejybę šventą ką nors suprasti...“ Pasakė ir išnyko. 
Tai matai. Navikai, nesuk ir tu sau galvos apie tokius da
lykus, kuriuos vienas Dievas težino.

Kaimiečiai su didžiausia pagarba žiūrėjo Į kunigą.

Ben. Rutkūnas 

LAIMĖ

Basakoje laime,
gelme, slėpiny, — 
kur tava pastogė?
Kur tu gyveni?

Pilnos jūros. Upės.
Ežerai pilni---------
Tik nežino niekas, 
kurioj tu vilny.

Viliasi pražilę,
viliasi jauni---------
O tu via pro šalj 
tykiai praeini-

Gal gelmė tamsioji, 
upė gal srauni — 
laime slaptavinge, 
gal teki many?

Ar pavysim laimę 
batą tekini?
Ar nubrauksim rasą 
tik žaizdų slėny?---------

Pro lūšnas, pro rūmus
taką tu mini---------
Pelenais sukrintam 
nerimo ugny.

Tu lašus gaiviuosius
akliams dalini---------
Be tavęs mes, laime, — 
vieniši, silpni.

Pasinėrėm žiede 
mudu du vieni: 
paskandino laimė 
vyno šuliny-------

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

dūsavo ir tylėjo.
(Bus daugiau).

Prancūzijos lėktuvų fabrikų sa
vininko, de Gaulle didelio šąli

Ji atgavo JAV pilietybę. Tai 
Angelika Schneider, kuri gimė 
Vokietijoje, atvykusi į JAV ga
vo to krašto pilietybę, bet vėl 
išvyko į Vokietiją ir ten išgyve
no daugiau kaip 3 metus. Pagal 
1940 m. įstatymą, tokie natū
ralizmai piliečiai netenka pilie
tybės. Schneider kreipėsi j teis
mą. ir neseniai aukščiausias 
teismas išaiškino, kad ir iš na- 
turalizuotų (vadinasi, ne JAV 
gimusio) negalima atimti pilie
tybės, jei jie užsieny išgyvena 
ilgiau kaip 3 metus. JAV gimu- 
siems tas nebuvo taikoma ir iki 
šiol.

AR ŽINOTE?

Mes atvažiavome i Ame
riką trijų asmenų šeima: 
mano vyras, duktė ir aš. Vi
si gavome darbą; ką aš už
dirbau. pirkau šeimai mais
tą, vyras mokėjo nuomą, ga- 
zą. elektrą, o kitus pinigus 
dėjo i banką ir pirko rūbų 
sau ir man. Duktė pati užsi
dirbo. Prieš 8 metus vyras 
pirko namus ir manęs neįra
šė į namų dokumentus- Vy
ras pradėjo manęs neapkęs
ti ir dažnai liepia iš namų 
išeiti ir nebegrįžti. Kartais 
man pasidaro taip skaudu, 
kad pati noriu išbėgti.

Man labai rūpi mano liki
mas, nes aš nesu namų do
kumentuose įrašyta. Norė
čiau Tamstą paklausti, jei 
mane vyras išvarytų iš na
mų. ar aš galėčiau ką gauti 
iš vyro? Arba. jeigu mano 
vyras anksčiau numirtų, ar 
aš galėčiau pasilikti gyventi 
tuose namuose? Aš labai

myliu savo vyrą, bet jis ma
nęs nekenčia ir aš nežinau 
priežasties. Aš visame pa
sauly teturiu tik jį ir savo 
dukteri.

C. D.
Washington State

Atsakymas

Daugumoj Amerikos vals
tijų įstatymas yra toks. kad 
vyras negali testamentu at
imti iš žmonos jai priklau
sančios dalies. Nesvarbu, 
kad jis palieka testamentą, 
pagal kurį nieko žmonai ne
palieka- Žmona vistiek gaus 
jai įstatymų nustatytą dalį. 
Kiek ji gaus, priklauso nuo 
to. kokio didumo tas turtas 
yra ir kas kiti įpėdiniai yra 
ir tt. Tačiau, žinoma, tai yra
tik tuo atveju, jeigu vyras 
miršta prieš išsiskirdamas 
su žmona. Jeigu jie išsiski
ria. tai ji nebus jo našlė jo 
mirties atveju. Taigi, jei vy-

l ras numirtų anksčiau negu
Tamsta. Tamstai tektų tam 
tikra dalis jo turto, jeigu 
prieš tai nebūsite išsiskyrę. 
Iš Tamstos laiško atrodo, 
kad vyras neturi “pagrindo“ 
su Tamsta išsiskirti.

Jei vyras ar žmona nori
! su savo žmona ar vyru išsi
skirti, tai turi teismui nuro- 

' dyti priežastį, dėl kurios no
ri išsiskirti. Kai kuriose val
stijose lengviau gauti skyry
bas. negu kitose. Tačiau vi
sose reikalaujama įrodyti, 
kad via sąlygų, dėl kurių 
skyrybos turėtų būti leistos- 
Aš Tamstai patarčiau iš na
mų neišeiti. Jei vyras Tams
tą muštų ar kitaip žiauriai 
su Tamsta pasielgtų, nueik 
pas vietini advokatą ir pasi
tark, kokiomis sąlygomis ir 
kokiu būdu tą reikalą tvar
kyti. Jei Tamstos vyras pra
dėtų skyrvbų bylą. nueik 
pas advokatą ir pasitark, ko
kios pozicijos Tamstai pra
varčiau būtų laikytis. Sunku 
duoti konkretų patarimą, 
nežinant smulkiai visų ap
linkybių. Patarimas turėtų 
priklausyti nuo to, kokių 
priemonių imsis Tamstos vy
ras. arba kokių priemonių 
Tamsta norėtumei imtis. Iš
eičių yra daug. ne tik viena. 
Jei žmona yra teisiniai taip 
vadinama “nekaltoji pusė“, 
teismas priteisia vyrai mo
kėti už jos išlaikymą. Bet 
šiuo reikalu turės pasirūpin
ti Tamstai atstovaująs ad
vokatas.

KVAILIAUSIAS
GYVULYS

Amerikiečių zoologas prof.
Portmanas paskelbė gyvu
lių “protingumo“ tyrinėjimo 
rezultatus. Remiantis gyvu
lių bendro svorio ir smegenų 
dalies, kur yra aukštoji ner
vų sistema, svorio santykiu. 
Portmanas nustatė tam tik
rus rodyklius, pagal kuriuos 
galima apskaičiuoti “gyvu
lio protingumą“. Tokiu bū

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

ninko, Marcei Dassault žmona j du jam pavyko gauti į(.O- 
bučiuojasi su savo vyru. Ji buvo; mius ii' kartu netikėtus 1 e- 
pagrobta, kai su vyru grįžusi
namo lipo iš automobilio. Po 41 
vai. ji buvo surasta netoli Pary
žiaus.

TELEFONAS SU
TELEVIZIJA

Kad aktorius Jack Webb 
jau 3 kartus persiskyrė su, 
savo žmona ir kad tos skyry
bos jam atsiėjo pirmą kartą 
$500.000, antrą — $135,000. 
trečią — $99.000.

Kad Anglijos karalienės 
uošvė yra graikų ortodoksų 
vienuolė Atėnuose.

Kad milionierė B. Hutton, 
Woolworth bendrovės savi
ninkė. jau persiskyrė su 6 
vyrais, iš kurių buvo du 
princai —Alexis Mdivani ir 
Igor Trubeckoj. kuris sakosi 
turįs ir lietuviško kraujo, 
nes savo kilmę veda iš Ge
dimino giminės, ir kad da
bartinis jos vyras yra Viet
namo princas.

Kad Anglijos sosto įpėdi
nis Charles per metus iš 
valstybės iždo gauna $28, 
000. o kai sulauks 18 metų. 
tai gaus $84,000 ir $252,000 
iš Kornvali jos kunigaikštys
tės.

Bell telefonų bendrovė 
jau padirbo telefoną, angliš
kai pavadintą “picturepho- 
ne,“ kuriuo kalbėdamas ga
lėsi matyti tą. su kuriuo kal
biesi. Kol kas tokiu telefonu > 
tegalima pasikalbėti iš Pa
saulinės parodos New Yor
ke su Disneyland. Cal., o 
nuo birželio vidurio jis pra
dės veikti tarp Nevv Yorko. 
Washingtono ir Chicagos. 
New Yorke norintiems juo 
kalbėti reikės nueiti į Grand 
Central Terminai. Washing- 
tone į Geografijos draugi
jos pastatą, o Chicagoje į 
Prudential draudimo bend
rovės pastatą-

Kol kas pasikalbėjimai 
bus brangūs: Nevv Yorko su 
Chicaga 3 min. pasikalbėji
mas atsieis $16. Chicago— 
Washington pasikalbėjimas 
$21. o Chicago—New York 
$27.

Bell bendrovės inžinieriai 
sako. kad sulauksime die
nos, kada toks telefonas bus 
kiekviename bute ir įstaigo
je. bet dar ne taip geitai.

zultatus-
Daugiausia taškų, kaip to 

ir reikėjo laukti, gavo žmo
gus — 214. Po žmogaus se
kė delfinas su 195 taškais. 
Dramblys surinko 150 taškų, 
žmogiškoji beždžionė —63. 
zebras — 48. Žirafa — 38.

Įdomu, kad lapės, laiko
mos ypač gudriomis, gavo 
tik 38 taškus. Pagal Portma- 
ną, kvailiausias gyvulys yra 
behemotas. Jam teko tik 18 
taškų.

Kas norėtų daugiau žinoti 
apie gyvulių protą, teįsigyja 
knygą “Gyvulių protas“, ku
rią galima gauti Keleivio 
administracijoje už 75 cen
tus.

Jį kaltina Paryžiuje pagrobus

sault žmoną, kuri po 41 valandos 
buvo rasta už Paryžiaus netoli 

i Seniui.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- i 

nes "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aorašymas. surašė A. L. Nhs- 
vvtis. 222 pusi., kaina ....$3.95.

DEL LAISVOS I.IETUVOS. Lieu 
▼os -ocialdemok ratų raita.5 dėl bo! 
ševiku okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina........................... 25 Coi

PASAULIO LTETUVTU ŽINYNAS 
pamoję Anšsta® Simntis. d? n g v 
bė žinių lietuvių rr anglų ka’bouu* 
apie lietuvius visame pasaulv , 

464 psl. Kaina ....................... $6.5>"

DIENOJA KT. “knvgnešiu karaliaus’- 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs -M 
minimai. 464 psl.. kaina... .S^.ūe

1908 METAI. Kipro Bielinio atsimi , 
nimu antroji dalis, 59? puslapiai 
Kaina ........................................

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir sn red a gavo Jonas Ba 
lvs. 472 dainoj su gaidomis. Ang- 

Bšl ai duota- kiekvieno- dainoj 
turine- todėl tinka dovanoti n 
Ketuviš’-ai nekalbantiems, iri-ta 
826 pusi. kaina ..••••••*•• • So.Oū

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. P- 
rašė E. Vandervelde. vertė Varde 
na— Kaina •••••••••»•••• 2S Cnt

MARLBOROUGH’S LITHUANIA N 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuviu ka’bos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 14.' 
paL, kaina ........................... SL25

ŽEMAITES RAŠTAI. Gersio-ios me 
sų rašytojos ntemojo karo met- 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s> 
rašytojos paveikslu. 128 puslapi-’ 
kaioa........................................

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 

! sociafizmo a’žkinin.n&a. Kaina 25 <

; NEMUNO SUNOS, Andriaus Vaiue- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, k> 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $6.50

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

Į SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI r.uc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 

896 psl., geras popieriusveikslų,
kaiaa 810.0T

Paragink tavo pažįstamus į lėktuvų fabriku savininko Das-

išsirašyti Keleivį.

metams $5.

Kaina

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
kc romanas iš 1935 metu Suvalai- 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. ?’rma dalis 380 
osl Kaina.................................$3.00.

! IETUVIC IŠEIVIJA AMERIKOJE,
vaizdi ?i<‘ kr&sto lietuviu istorija, 
gaišiai iliustruota, parašė St-Mi- 
chefcopas. virš 5OD pusianiji. Kai- 
t,a kietais viršais $5 00. minkštais
viršais ........................................ $4.00

rETUVA BUDC. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomia’ parašyti 
at-iminimai. kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. ilin-tmota. 416 puslapių, 
didelio formato, it—ina ... $5.50 

<00 41 DEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVIZMAS. Pagal Kautskį, nao- 
iansiomi- žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

tVTT.GSNTS I PRAEITI. K. Žu.-o 1- 
domas atsiminimai. 477 nsl.. kai
na ......................................... $5.00.

’ IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PP.OGRAM1NES GAL 
R£S. 32 osl.. kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKTU J DIEVĄ!
i Atvira nuomonė, įdomūs argumen

tai. Kalia ............................20 Cnt.

JUOZAS STALINAS, arba kale 
Kaukazo išponis buvo pasidūręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

f TETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam*. 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.06

ĮvLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. ti.OP

LEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičiu krik
što laiku, kieti apda-ai .... $.’.56

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių iietu, 
višku ir kitu ta-tu valgių revectų, 
132 puslapiai, kaina................{1.25

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyte, kiekviena Galis po 
42, ara visos J.‘ dalys........... $6.04

NEPRI K LAŪSO MOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kainu ........................ $5.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I lėtu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 nsl., kaina ...... $2.04

SOCIALIZMO TEORIJ A. Trun. pai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 

keisis. Kair.a ....................... 26 Ct
DEMOKRATINIO SOČIA L17.M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klaurimaTr.s su
prasti. Kaina ............................ 5Oe.

ALTORIŲ ŠEŠELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose daly-e 
Visos trys dalys įrištos j viena 
Autorius. pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą- Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 631 puaianis 
Kaina .................................... $6.00

Užsakymus ir pinigu? prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

(3i B. Brondway ------- :-------- So. Boston 27, M«
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LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

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

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

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

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80

K. Bielinio Dienojant
K. Bielinio Penktieji Metai
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knyga "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

KF.LEIVIS, SO. BOSTON

Gaisras nušlavė 35 namus. 300 žmonių Tai didžiausio Bostone gaisro vaizdas, 
liko be pastogės.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukcija (8% x 11 VĮ) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.

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

dalyvavę lietuviai — M. ir 
Pi-. Lembertai. G. ir B. Mic
kevičiai ir Keleivio red. J. 
Sonda.

Pokyliui gražiai vadova
vo sukaktuvininko draugas 
dail. Cirulis-

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand. Detroit 9, Mich. Sunday Globė apie Merkį
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.

J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SU lOth fl., New York, N. 
10019.

VIETINES ŽINIOS
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Birželio 7 d. Laisvės Var
po metinė gegužinė Romu
vos parke Brocktone.

♦ * *
Liepos 26’d. Lietuviui 

Darbininkų Dr-jos 21 kuo
pos gegužinė Bernice Claire 
sodyboje. No. Easton. Mass.

# * *
Rugpiūčio 9 d. Minkų ra

dijo 30 m. sukaktuvinė ge
gužinė Brocktone, Fair 
Grounds.

♦ * *
Rugsėjo 6 d- Lietuvių Dar

bininkų Dr-jos 21 kuopos 
banketas So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jos II aukšto sa
lėje.

* » »
Spalio 4 d- Balfo vakaras : 

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje.

♦ * * I
Spalio 11d. Laisvės Var

po metinis koncertas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje,
trečiam aukšte.

* * *

Latviai pagerbė savo

Gegužės 30 d. Bostono 
latviai pagerbė savo žurna
listą Osvaldą Akmentinį jo 
gimimo 50 m. ir žur nalisti
nės veiklos 30 m. sukakčių 
proga.

Sukaktuvininkas ir šian
dien uoliai bendradarbiau
ja ne tik latvių spaudoje, 
bet jo pavardė dažniau negu 
kitų pasirodo ir amer ikiečių 
laikraščių puslapiuose. Jis. 
gyvendamas Bostone, kiek 
seniau parašė JAV latvių is
toriją. ir visai neseniai pasi
rodė jo knyga anglų kalba 
”John Kennedy ir latvių 
tauta.“

O. Akmentinš bene 10 
metų buvo Latvių spaudos 
draugijos sekretorium, jis 
dažnai bendradarbiauja il
su lietuviais.

Sukaktuvininką žodžiu 
sveikino visa eilė vietos lat
vių organizacijų, o sveikini
mų raštu buvo net iš Austra
lijos- Jį sveikino ir pokylyje

Boston Sunday Globė ge
gužės 24 d. Įdėjo Kazio 
Merkio pranešimą apie JAV 
komandos laimėjimus dabar 
vykstančiose pasaulio kores- 
pondencinėse šachmatų pir
menybėse prieš Lenkiją, 
Prancūziją. Daniją ir Kana
dą. Pirmenybės vykdomos 
susirašinėjimo keliu. Sun
day Globė priduria, kad K. 
Merkis praeitose pasaulio 
pirmenybėse buvo geriau
sias JAV komandos taškų 
rinkėjas ir laimėtojas tarp 
trečios lentos varžovų. Jis ir 
dabar balandžio mėnesio 
”Postal Chess Ratingse“ 
stovis trečiuoju po senior- 
meisterių H. Berliner ir R. 
Steinmeyer-

Matjoškos sulaukė dukters 
ir vaikaičio 
—

Matjoškos sulaukė iš Vo
kietijos dukters Rūtos ir vai
kaičio (anūko) Edvardo, 
kurio dar nebuvo matę. ne? 
jis gimė Vokietijoje. Jų žen
tas Edvardas Ilteris grįžta 
su kitais amerikiečių kariai? 
šiomis dienomis.

E- Ilteris atlieka kalinę 
prievolę, kurią dabar baigs 
šioje Atlanto pusėje.

Kalifornija gauna dau
giausia karinių užsakymų— 
5.8 bilionų dolerių sumos. 
Antroje vietoje yra Nevv 
Yorkas, toliau seka Ohio, 
New Jersey.

KNYGOS JAUNIMUI

Lapkričio 17 d. Lituanis
tinės mokyklos vakaras So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
III aukšto salėje.

Pasižymėjęs kadetas

Northeastem universiteto 
studentas Tomas Grigaliū
nas iš So. Bostono, kuris 
kartu ruošiasi ir karininko 
laipsniui, už pažangumą ap
dovanotas bronzos medaliu- 
Viso labo apdovanotų buvo 
49 kadetai.

Serga V. Jankus

Vincui Jankui, gyv. Cape 
Code. prieš 2 savaites Mass. 
General ligoninėje padaryta 
sunki vidurių operacija. Li
gonis taisosi, bet dar silp
nas Linkime jam greičiau 
pasveikti.

KĄ DOVANOTI?

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

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa
raše 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. Armonienė, 
kaina $3.95.

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

Prieš 50 metų Amerikoje 
tekstilės pramonėje tebuvo 
žinomos 4 medžiagos, visos 
natūralios —vilna, medvil
nė, šilkas ir linas, o šiandien 
yra 20 medžiagų, iš jų 16 
dirbtinių (dakronas, -orio
nas, antronas ir tt.)-

KELEIVIO ATSTOVO
ANGLIJOJEA mfES AS:

J. VENSKCNAS 
33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V I L L E

.... KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

*
JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville, Čepe Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
* Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi
nių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams
* Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

i * Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
* Geras lietuviškas maistas.
* šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įreng
ta daugiau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15.
Iš anksto kreiptis:

ED. JANSONAS—15 Rosedale St., Boston, Mass. 02124 
Tel- 288-5999.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJU.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir .a.uo iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS Delno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalir-ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios aodraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narvs ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos :ki gilios se. 
natvės.
SI.A Icuodos yrc žvme^nėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

KETURKOJIS UGNIAGE-J 
SYS, D. Bindokienes pa
rašyta? labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00. !

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

GINTARO TAKAIS, J. Na-į 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka. gražios iliustracijos. 24
vual Iru ina JK 1 OO 1

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

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

pusi., kaina ......................$2.00
HfiLYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba

rono apysa.-.aiies vaikams, 69 psL 
kaina .......................... ....... tllkJ

ir abudu bus skaudžiai nubaus- ; 
t i. kaip buvo nubausta Sodoma 
ir Gomora — Izajo 3:9.

Galėtume dar daug kalbėti a- 
pie tai, bet šį kartą užteks. Bai
giant dar galima iškelti klausi
mą: O kas reikia daryti su slap
tomis nuodėmėmis? Dievas nėra 
kurčias, sakyk Jam ir prašyk I 
atleidimo, ir bus tau atleista. 
Psalmė 32:1,5 — Palaiminti, 
kurių neteisybės atleistos ir ku
rių nusidėjimai uždengti. Aš iš- 
pažinau tau savo nusikaltimą ir 
neslėpiau savo neteisybės. Aš 
tariau: Išpažinsiu Viešpačiui 
prieš save savo neteisybę ir tu 
atleidai mano nuodėmės piktu
mą.

lr vėl I Jono 2:1-2 — Manoj 
vaikeliai, aš tai jums rašau, kad , 
nenusidėtumėte. Bet jei kas ir Į 
nusidėtų, tai mes turime pas 
Tėvą užtarėją Jėzų Kristų, tei
sųjį (ne kunigą): Jis yra per
maldavimas už mūsų nuodėmes: 
ne tiktai už mūsų. bet taip pat 
ir už viso pasaulio.

Mes manome, kad šitas trum
pas paaiškinimas apie išpažintį, 
kurią savinasi kunigai, galės su
teikti daug pagalbos tiems, ku- į 
rie nori išsigelbėti iš tų senovės i 
orietarų, kaip muselės is vora
tinklių. Tuomet jie galės žengti 
pirmyn į brangią dabartinę tie
są, kuri šviečia kaip saulėtiems, 
kurie bunda. Ta tiesa gaivina 
juos kaip lietus išdžiūvusią že-; 
mę. nes yra parašyta: "Pažinsi
te tiesa, ir tiesa padarys jus 
laisvus“ — Jono 8:32, psalmė 
72:6.

(Bus daugiau).
•

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės Žinios, Tėvas 
Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karalus, Tie
sa apie pragarą).

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

SV. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS 

ĮGALIOJIMAS NUODĖMES1
ATLEISTI

Ieškau Vinco Šiurpos iš Liau- į 
diškių kaimo. Šeduvos par.. ir 
Gaudento .luotpalio. Norėčiau 
su jais susirašinėti.

Juozas Lubickas
1726 Spence St-,
Baltimore 30, Md.

i l/o.Tivzs r.-invELfi 
ENPRESS CORP. 

174 Millbury Street, 
Worcester. Mass.
Tel. SW 8-2868 

praneša dovanų siuntėjams, kad 
gautas naujas transportas įvai
riausių medžiagų labai žemomis 
kainomis. Pav. importuota vil
nonė skarelė 1 doleris, nailono 
medžiagos v ienas jardas 50 cen
tų. nailono medžiagos su bliz
gučiais vienas jardas 85 centai, 
pliušo jardas $2.25, įvairių kar
tūno medžiagų bei vilnonių me
džiagų kostiumams labai žemo
mis 'kainomis.

Auksinę išpažintį Romos Ka
talikų bažnyčia įvedė 1216 me- , 
tais su liksiu pažaboti savo be
laisvius ir šnipinėti, ar kartais : 
nėra tokių, kurie yra priešingi i 
popiežiui. Tuomet siautė baisio
ji inkvizicija ir buvo naikinami 
tie. kurie laikėsi Biblijos moks
lo ir nenorėjo klausyti ištvirku
sios hierarchijos (Skaitykite 
šventraščio studijų antrojo to
mo IX skyrių).

Trumpai sakant, gėda tiems,. 
kurie savo nuodėmes sako kitam | 
žmogui (kunigui), o tas, kuris Į 
klausosi, yra Dievo pasmerktas

Didžiausias pasirinkimas!
Vedėja B. Sviklienė

[WWDYKa7: DYKAUJI
į NENUSIMINK, gausi pagal-5 
'bą. Vaistai, kurie buvo ilgai J> 
'laukiami, nuo reumatizmo/, 
trankų, kojų nutirpimo in[ 
!skaudėjimo, jau yra. <[
į Tuojau siųsk tą garsinimą I [ 
' ir savo vardą ir antrašą: į»

ROYAL PRODUKTS f
I North Sta., P. O. Box 9112 ĮI 
i Newark 4, N. J. ''

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

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 dsL 
kaina 75 centai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai
na ...................................$0.50

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL, 
kaina 25 centai.

MONOLOGAi Ik DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina .. $0.25

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L Tolstojus, 62 psl., kai- 
na .................................... So.35

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

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

SIELOS BALSAI, J. Sir.elsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai
na .................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5,00

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

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūne eilėraščiai. 124 
psi., kaina ...................... $1.00

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PFRSISTADYDAVO 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 $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 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

1
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicatrietė? Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.............................................................................................................$1.00

Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .........................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

1196 puslapiai, kaina ...................   $2.00

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 paL, 
aaina ......... ...........$0.20

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

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

DAINOS APIE LAISVŲ, 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 SOCIAIJZACUA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov, 45 pslM 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way 
Sa. UaaUa 27. Mbm.

1



Nr. 23.1964 m. birželio 3 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis aštuntas

Bendruomenės susirinkimas; Svečias ii Australijos
i

Nuoširdi padėka Baigė aukštąjį mokslą

Birželio 3 d- 8 vai. vakaro 
So Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos mažojoje salėje. 
368 W. Broadway. So. Bos
tone. šaukiamas LB Bostono 
apylinkės valdybos posėdis, 
kuriame bus pasiskirstoma 
pareigomis ir aptariami arti
miausios ateities veiklos pla
nai.

Visos organizaci jos, kurių 
atstovai Įeina i LB apylin
kės valdybą, turi pasirūpin
ti. kad jie šiame posėdy da
lyvautų.

Posėdi šaukia senoji val
dyba.

Mockai — seneliai

Mali ja ir Kazys Mockai 
jau seneliai, nes jų sūnus 
Valentinas ir marti Laima 
susilaukė pirmgimės dukry
tės Elenutės. Sveikiname j 
tėvus ir senelius, tetą Živilę 
ir dėdę Algi.

Praeitą ketvirtadieni mus 
aplankė labai retas svečias 
Jonas Vosylius.

—Jis gyvena Australijoje. 
Adelaidės mieste, kur ver
čiasi automobilių prekyba ir 
jų taisymu. Darbas, matyti, 
jam gerai sekėsi, kad jis su 
žmona 1962 m. gale galėjo 
savo Įmonę išnuomoti ir ke
liauti Į Europą. Ten jis išbu
vo ištisus 1963 metus. ap-Į 
lankė visas nekomunistines j 
valstybes, ilgiau paviešėjęs 
pas gimines Vokietijoje.

Balandžio pradžioje Vo
syliai išlipo New Yorke i 
krantą, jau aplankė Wa- 
shingtoną. Chicagą, Detroi
tą ir kt.. dabar vieši Bosto
ne. Iš čia vyks i Kanadą, iš 
ten pro Chicagą i Los Ange
les. kur rugpiūčio 7 d- sės Į 
laivą ir grįš į Adelaidę prie 
darbo.

Mano žmoną vasario mė
nesi ištiko širdies smūgis, 
nuo kuiio ji ir šiandien dar 
nepasveiko. Aš pats esu ka-- 
ro invandas, netekęs 85* i i 
darbingumo, todėl atsidūrė
me sunkioje materialinėje 
būklėje.

Mes esame labai dėkingi 
Sandaros Motetų Klubui,' 
Šiugždienei. Martinienei. 
Gailienei. Zebrienei. Gude-1 
lienei. Keslerienei. Kropie- 
nei. Maronienei, Ross. Ge- 
ležinienei, M. Simonienei. 
Munstierei. Zokienei. Las- 
se!l. Žakevičienei. E. Simo
nienei. Norkūnienei. Tamu- 
lionienei, Mozuraitienei. 
Šidlauskienei ir Šv. Vincen
to Dr-jai už jų mums ištiestą 
dosnią ranką.

Birželio 10 d. 7 vai. ryto 
So Bostono Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje bus 
laikomos mišios už mūsų ge
radarius.

Savo ir žmonos vardu
Petras Pleskevičius

N. Anglijoje balsavo 1076

Harvardo universiteto ar
chitektūros skyrių baigė 
Paulius Žygas. Audronė Ku- 
biliūtė Northeastern univer
sitete matematiką. Povilas 
Neviera Bostono kolegijoje 
verslo administraciją ir Al
dona Biknaitvtė ten pat gai
lestingų seserų mokyklą.

Mokytojų kolegiją baigė 
Rūta Nevieraitė ir Laima 
Katauskaitė-Kiliulienė.

Vida Rauktytė baigė Bos
tono verslo ir administraci
jos mokyklą (bus sekreto
rė). o Bay valstybės akade
miją Laima Jakutytė (dirbs 
lėktuvų bendrovėse).

Bronius Banaitis — Ves- 
per George meno mokyklą.

Liaudies dainų vakaras

S. Griežė-Jurgelevičiu* 
vilniečių suvažiavime

V AŠAKOTOJ Ų DĖMESIU

------------ (ieriausia praleisti atostogas
Stasys Griežė-Jurgelevi- *“*■*““.* ( a*>e Cod» Mass., Os-

čius nraeita savaittrali dalv l1er'*‘,e ku™rte Pr,e Puikaus Alus piaeitą .a\aitgaii daly- Janio paplūdimio ir patogioje 
vavo Vilniaus krašto lietu- iietuv.ų Yieškalnią viloje Du-
vių suvažiavime Detroite. ,-vs°j-
atstovaudamas Vilniaus Kr. Kreiptis: z. ir A. Vieškalniai, 
T to+iiirtu c Uz.i 21 Botvdoin A\e., Boston. Mass.Lietu\ių S-gOo Bostono sky- uz i 21. Telefonas GE 6-5139 
nui.

Televiziją 
ir radiją

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

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Motina 
džia: tam 
pasauli.

visuomet adei-j 
ji tik ir atėjo j

A- Dūmas

MRS. CORY 
PATARĖJA

PIRMOJI GEGUŽINĖ

Laisvės Varpo gegužinė įvyks birželio 7 dieną, sek

madienį, Romuvos parke Brocktone-

Visi kviečiami į šią pirmą šio pavasario gegužinę 

linksmai praleisti dieną su Laisvės Varpo bičiuliais.

3E 3E ■=3£

Bostono Korp! Neo-Li- 
thuania maloniai kviečia vi
sus atsilankyti Į ruošiamą 
"Liaudies dainų vakarą“? 
kuris įvyks birželio 6 dieną, 
šeštadieni. 7:30 vai- vak. 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
namuose. 484 E. 4th Street, 
South Bostone.

Programoje bus disku
tuojama liaudies dainos pra
džia, jos vertė muzikoje ir 
jos reikšmė. įžangos žodį 
tai'S rašytojas Stasys Sant
varas. Liaudies dainos cha- 
rakteringesnes savybes pa
rodys dainuodama stud. Li
vija Bražėnaitė iš Conn.. ku
ri netrukus išleis įdainuotą 
plokštelę, ir naujai įsikūręs 
populiarus "Klajūnų“ trio.

Po programos veiks bufe
tas ir bus šokiai.

Parduodamas Avone gražus 
Lietuvių parapijos ribose Ranch 
tipo namas, mūro frontinė sie
na, 8 metų. labai gera vieta, 
tarp namo ir dviejų garažų už
dengtas perėjimas, malonus po
ilsio plotas, visas sklypas yra 
15,000 k v. pėdų, 3 miegamieji, 
valgomasis, baras virtuvėje, a- 
pačioie 8 x 12 ofisas.

Kaina $23,500.

KETVIRTIS REALTY,
379 Broadway, S. Boston, Mass. 

Tel. 268-4649

Brocktone, Mass., parduoda
mas namas su krautuve. Name 
yra dvi krautuvės, viena išnuo
mota, antrą, geležies dalykų, 
pats laikau. Antrame aukšte y- 
ra du butai po 4 kambarius, ge
ra vieta jaunam žmogui. Aš par
duodu dėl senatvės. Kreiptis:

M. Skliutas, 108 Ames St.,. . 
. . Brockton, Mass. tel 589-8850.

(23)

visais gyvenimo klausimais: 
meilės, biznio, vedybų, svei
katos.
Garantuotas patenkinimas. 

Atidaryta
nuo 9 vai ryto iki 9 vai. vak., 

sekmadieniais
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak- 
1023 Beacon St., Brookline 

arba pagal susitarimą 
tel. 277-5966.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

SAV-ON
SIDING CO.♦ ROOFING and

♦ 409 W. Broadway, So. Boston}
; AN 8-2150 Į

• DAŽOME IR TAISOME Į
i Al Stecke F. Pukanasia { 
{ Res.: 8 Faxon St. Natick ♦
• Brockton 586-9272 655-0807 Į
i------ --------------------------------i

i

1 Telefonas: AN 8-2805 J
j Dr. Jos. J. Donovan •
• t
\Dr. J. Pašakarnio*

{PĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
! nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

Lietuvių Bendruomenės 
linkimuose N. Anglijos apy
gardoje viso labo balsavo 
1076 asmenys, iš jų 42 bal
sai pripažinti netinkami. 
Taigi pagal taisykles balsa
vo 1034- Bostone balsavo 
242. Waterbury—200. Hart
forde—116, Brocktone — 
109. Worcestery—102 ir tt.

1961 m. N. Anglijos apy
gardoj balsavo 814 asmens-

Trans-Atlantic Travel Service i r™ «inkl“ koTO’e
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, dėl naujo šviesaus gyveni- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- mo 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, Ss. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
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
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška. kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MOŠŲ IŠTAIGA SAJUNIN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai pri'mami ka-<lien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VEDfclAS: JONAS ADOMONIS

Prie košė* viii vyrai. 
Apsirikimas — ne vagy*-'

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ I 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA'

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

—'-n-innrm mm

Vienas pašaukimas telefonu vertas $'25.00
FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St.

SHELHEAD 
MODEL M

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lų sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD burnerj- Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per- ištisą 
žiemų. Geras kuro ir pi
nigu taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD bumeris —

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

.......sumažins jūsų kuro sąskaitas.

....užtikrins mažiausi* šilimos nuostolį.

....garantuos gerą ir tylu veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

ŠILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

NAME ...............................................
STREET ..............................................
CITY.............................TEL..................
We wouid likę further Information about 
vour speciai offer on oil burner installation

C & P ROOFING CO.

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin- 
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais, 
plytomis. Licenzuoti dažytojai.

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai

Charles ir Peter Kislauskiai
Tek Ž88-i4zi ir GR S-1885
Skambinti po 5 vai. vakaro

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KON'TRAKTORIL'S

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-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus 
kraštus- praneša, kad pagal 
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Dei man tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

J

DOVANOS I LIETUVĄ

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
nų. Perduodama: Vėliausių

Siųskite dovanų sintinius pasaulinių žinių santrauka 
giminėms į Lietuvą per mūsų r komentarai, muzika, dai- 
įstaigą. Čia kalbama lietu*
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau- 
jam greitai ir sąžiningai.
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiamu 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

nos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis į

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

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 Ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniaia 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje. ! 
Visi mokesčiai ------•

} Draudžiame nuo polio, viso- 
»kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
’ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
i Visais insurance reikalais 

j Į kreiptis:
BRONIS KONTRIM

»
* į
i Jastice of thePeaee—Constable 
♦ 598 E. Broadwav
, So. Boston 27, Mass. 

sumokami , Te, AN 8_1?61 įr g.2433 
vietoje išsiunčiant siunti- ♦
nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti. L

Priimami užsakymai, čia J DūZūU ir T OiSūU 
sumokant nustatytą mokės- * ..... , .
tį, ir užsakyti daiktai pri sta- * Lipdau popierius ir 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- * viską, ką pataisyti reikia, 
priimami maisto siuntiniai- 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang- 1C1 v
lų- ukrainiečių ir lietuvių tseTVTVSTSiirirr
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

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

4 Itais&uą

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Cosmos Parcel* Express 
Corp.

327 W. Broadway 
So- Boston, Mas*., 02127

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

v«e
«
**•e***
*

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

J Gazo šilimą permainyti $265
Telefonas: CO 5-5839

*12 MT. VERNON STREET S 
? DORCHESTER 25, MASS. j

gaaaaaaaaaaaaaa>■aaaaaaarf

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirargas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Coneord Rd., Billeriea, M:

TEL. MO 3-2948

A. 3. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROAD WAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narname

Reikmenys plnmberiams 
Visokie geležies daiktai




