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Indijos ministerių pirmininku 
išrinktas Shastri

Indijos kongreso partijos nariai vienbalsiai išrinko 

Lai Bah&dur Shastri, 59 m., ministerių tarybos pirminin

ku. Tai mirusio Nehru ilgametis draugas. Naujai išrink

tasis pirmininkas Shastri pažadėjo vesti šalį Nehru pra

mintu socializmo keliu. Tiek vidaus, tiek užsienio poli

tikoje bus siekiama žengti taikos keliu.

ne tiktai bendrame darbe, 
bet ir anglų kalėjimuose.

Nehru turėjo progos pa
buvoti užsieniuose ir studi
juoti Anglijoje, o Shastri. 
be Indijos, niekur kitur nėra 
buvęs.

Tikimasi, kad Shastri bus 
geras JAV draugas. Jis sekė 
J. F. Kennedžio politiką ir. 
jj nušovus, net vieną savo 
sūnų pavadino Kennedžio 
vaidu.

Apie komunizmą jis yra 
šitaip išsireiškęs: "Galima 
pasiekti socialinę ir ekono 
minę laisvę masėms nenau 
dojant komunistų kankini

Bus vengiama įsijungti j 
bet kokius karinius ar ide
ologinius sambūrius. Bus 
siekiama vidaus politikoje 
gerovės pakilimo, turto išly
ginimo tarp visų piliečių. 
Socializmas esąs jo bendra
minčių siekis. Tuo požiūriu 
bus tęsiama Nehru taikos 
politika.

Prisiminęs Nehru. naujai 
išrinktasis ministerių pirmi
ninkas Shastri apsiašarojo- 
Jis nuoširdžiai kalbėjo apie 
Nehru dukterj Indira Gan- 
dhi. Ji paskirta užsienio rei-’ 
kalų ministerių.

Jo buvę varžovai j rniiiiS- 
terių tarybos pirmininkus 
Nanda ir Besai atidavė savo 
balsus už j j. Jie ir toliau pa
siliks savo ministerijų pa
reigose.

Shastri pareiškė, kad jo 
visų bendraminčių siekimas 
yra kova su skurdu ir nedar
bu, ko Indijoje apsčiai esa
ma. Savo jaunystėje ir pats 
Shastri patyrė daug vargo ir 
skurdo. Kai reikėdavo per 
Gango upę persikelti laive
liu. jis neturėdavo pinigų už 
perkėlimą sumokėti, tad 
pats pasroviui perplaukda
vo. Ir iki šių dienų jis yra 
geras plaukikas.

Nors jiedu su Nehru bu
vo geri draugai, bet jų jau
nystės dienos buvo skirtin
gos : Shastri — skurdo vai
kas. o Nehru kilęs iš turtin
gos advokato šeimos- Bet 
juos suartino bendri sieki
mai iškovoti Indijai laisvę. 
Daug laiko juodu praleido

mu.

L. B. Shastri išrinkus In 
dijos valdžios pirmininku 
JAV prezidentas L. John 
sonas tuoj j j pasveikino.

Maskvą remia 53 
komunistų partijos

Jauna Izraelio aktorė Daiah La- 
vi bučiuoja seną Anglijos, bet 
vengrą kilmės aktorių Paul Lu
kas, kuris dabar gyvena Ispani
jos saloje Majorca.

Pagal Kremliaus apskai 
eiavimus. visam žemės rutu 
ly esama 90 komunistų par
tijų. Iš jų tik 53 komunistų 
partijos pritaria Kremliaus 
vedamai politikai.

Įdomu, kad tame Krem
liui patikimų komunistų 
partijų sąraše, be kitų. nėra 
Jugoslavijos. Kubos ir Ru 
munijos.

Kremlius Įdūkęs ant Ru 
munijos komunistų dėl ji 
paskelbtos nepriklausomy 
bės deklaracijos, kuri tilpc 
pereitame Keleivio numery. 
Te n buvo pasakyta, kac. 
kiekviena socialistinė vals 
tybė yra suvereni ir turi tei
sę pati pasirinkti komunisti
nės statybos formas ir būdą.

Prez. L. Johnsonas 
pas siuvėjus

Siuvėjų unija, susilaukusi 
50 metų. ta proga pasikvie
tė prez. L. Johnsoną i su
kakties iškilmes Ne\v Yor
ke.

Iškilmės vyko Internatio
nal Ladies Garmert Wor- 
kers Union pagalbos centre. 
Čia prezidentas tarė žodi. 

i Jis pasidžiaugė siuvėjų lai- 
Į mėiimais. pasigėrėjo jų or- 
i ganizuotumu.

Siuvėjų unija savo narius 
aprūpina ir medicinos pa
galba. Jai vadovauja D- Du- 
binskis, kilęs iš Lietuvos žy
dų.

KOMUNISTŲ PALIK.LMAS LIETUVOJE

štai ką paliko komunistai, pasitraukdami iš Lietuvos 1941 metais, 
fai Proveniškių darbo stovyklos vaizdas, čia jie, nesuskubę iš
vežti kalinių, ne tik juos, bet ir dalį tarnautojų sušaudė. Taip 
^at padarė Telšiuose ir kitose vietovėse.

Kipras vos išvengė 
atviro karo

Pereitą penktadienį Tur
kija jau buvo paruošusi sa
vo aviaciją ir laivyną iškelti 
kariuomenei i Kipro salą. Gi 
Makarios savo kariuomenei 
buvo davės isakvmą būti pa- 
rengtv. Kipro salos graikų 
kariuomenė turi arti 30 tūk
stančių ginkluotų vvrų.

Kai tik apie tai sužinojo 
JAV prez- L. Johnsonas, jis 
tuoj susisiekė su Turkijos 
vyriausybės pirminirku ir 
patarė sumanyto žygio ne
vykdyti. Turkijos pirminin
ką Inonu pakvietė tuoj at
vykti i JAV pasitarti tuo 
klausimu. T urkijos valdžios 
pii mininkas savo sutikimo 
dar nedavė.

Kipro saloje po didelės Į- 
.ampos prasidėjo atoslūgis. 
Makarios liepė nutraukti 
parengties stovi ir po to il
gai tarėsi su Jngtirių Tautų 
kariuomenė satstovais ir ki
tai patarėjais.

Visą tą Įtempimą kelia So- 
vieų Sąjunga, kuri remia 
Makarios ir stengiasi Įsi
tvirtinti pati Viduržemio jū
roje.

JAV prekiaus su 
Rumunija

Kalifornijoj laimėjo senator. 
Barry Coldwateris

Kalifornijoje buvo karšti respublikonų pirminiai rin

kimai kandidatų į prezidentus- Rinkimus laimėjo respub

likonų dešiniojo sparno senatorius Barry Goldwateris. 

Nelsonas Rockefelleris žada nepasiduoti Jis kovą per- 

kelsiąs į respublikonų konvenciją, iškyla ir kitos kandi

datūros.
toriai jau spėlioja, kurie as
menys kurio sekretoriaus 
vietą galėtų užimti. Goldwa- 
teriui, taigi ir respubliko
nams. laimėjus.

Nežinomas Kongo 
likimas

SAIGONE KATALIKAI 
DEMONSTRAVO

Pietų Vietnamo sostinėje 
demonstravo 50.000 katali
kų. Jie reikalavo, kad būtų 
griežčiau kovojama su ko
munistais. kad būtų sudary 
tas komitetas, kuris gintų 
katalikus nuo persekiojimo, 
taipgi kad būtų paleisti ne 
kaltai kalinami katalikai.

Birželio 30 d- sueina 4 me
tai, kai Afrikos vidury bu
vusi belgų Kongo kolonija, 
turinti apie 900.000 kv. my
lių žemės su 14 mil. gyven
tojų. tapo nepriklausoma 
valstybė. Tam belgai jos ne
buvo paruošę, todėl tuoj 
prasidėjo suirutė, kuria sku
bėjo pasinaudoti komunis
tai. Jungtinių Tautų pasiųs
toji taarptautinė kariuome
nė (apie 20.000 karių) pa
dėjo tvarką Įvesti ir ją iki 
šiol šiaip taip palaikyti.

Birželio 30 d. ta kariuo
menė turi Kongo apleisti.
Jau šiandien ten bėra tik a- 
pie 2,000 karių. Kas bus. jai 
tą kraštą apleidus, nežinia, 
nes jau dabar partizanai už
ėmė Kivu provincijos sosti
nę. Burundi pasienyje- Jų 
štabas yra kaimyninėje Bu
rundi. kur veikia gausi Kini
jos pasiuntinybė ir viskuo 
partizanus remia.

Kongo vyriausybė prašo 
Jungtinių Tautų kariuome
nės pagalbos, bet Ši. kaip Izraelio ministeris pirmininkas

Jugoslavijos vadas Tito at
silankė Suomijoje. Tai pir
mas Jugoslavijos oficialus 
vizitas i Suomiją.

Sovietų Rusija jau buvo 
pasiryžusi Rumuniją palikti 
tik žemės ūkio kraštu ir visą 
jos ūkį Įjungti Į savo planus. 
Bet Rumunija nesutiko ir 
pradėjo ieškoti ūkinės para
mos Vakarų valstybėse-

Dabar Rumunija pasirašė 
pieky bos sutartį su JAV. Į 
ta proga sunioštas vaišes 
buvo sukviesti ir užsienio 
pasiuntinybių atstovai. At
silankė ir Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybės pareigūnai. 
Stebėjusieji tas vaišes sako. 
kad aiškiai buvo matyti so
vietų pasiuntinių nepasiten
kinimas Rumunija. Jie lai
kėsi šaltai ir rezervuotai.

Maskvos spauda jau pra
dėjo puldinėti Rumunijos 
vedamą ūkio politiką ir jos 
nukrypimą Į Vakarus..

Prekybos sutarties proga 
.JAV ir Rumunijos pasiunti
nybės dabar pakylėtos Į am
basadas-

LAOSE PER DVI DIENAS 
NUŠOVĖ DU LĖKTUVUS

Laose per 48 valandas ko
munistai nušovė 2 amerikie
čių žvalgybinius lėktuvus 
Lakūnai nusileido parašiu
tais. Vienas iš ių rastas, o 
kito likimas dar nežinomas.

JAPONIJA NORI 
ATGAUTI SAVO SALAS

Nors ir sunkiai, bet Kali
fornijos rinkiminę kovą lai
mėjo Goldwateris, gavęs 
51% balsų. Pagal spaudos 
stebėtojus, už Goldwaterj 
balsavo daugiausia viduti
nio sluogsnio gyventojai, 
kurie turi geras ir ramias gy
venimo sąlygas ir nieko kito 
nenori. Pastebėta, kad tarp 
balsavusių už GoldwaterĮ 
būta daug moterų. Šios. lyg 
protestuodamos prieš New 
Yorka gubernatoriaus N- 
Rockefellerio skyrybas, su
metė balsus jo priešui. Mote
rų protesto nesušvelnino ii 
Rockefellerio šeimoje sūne
lio gimimas.

Dar kalbama, kad j Goid= 
waterio pusę persimetė ir 
Nixono šalininkai ir už jį 
atidavė savo balsus.

Iškyla ir atsarginė kandi
datūra į prezidentus—tai 
Pennsyl vanijos gubernato
rius W. Scranton. Jeigu bū
simoje respublikonų kon
vencijoje susidarytų padė
tis. nepalanki nei Rockefel- 
leriui, nei Goldwateriui, ta
da pasirodytų W. Scranton. 
Jo kandidatūrai pritaria ir 
Eisenhovveris.

Nors Goldvvateris jau turi 
beveik tiek balsų, kiek jam 
reikalinga laimėti konvenci
joje, bet didelio tikrumo 
dar nėra. nes gali dalis atsi
mesti- Rockefellerio kandi
datūra atkristų savaime, nes 
jis turi surinkęs per maža; 
balsų.—tik 117 ir reikalingų 
655.

Goldwaterio iškilimas ke
lia respublikonų eilėse tam 
tikro nerimo ir daug kalba
ma kaip jį sustabdyti. Mat. 
vidaus politikoje jis yra 
koservatyvaus sparno atsto 
vas, o užsienio politiko: 
klausimais iki šiol pasisakęs 
kai kur daug aštriau, negu 
taikos mėgėjai gali pakęsti. 
Bet jo kandidatūrą dabar 
nustumti Į šąli, nesuskal- 
dart respublikonu partijos 
jau sunkiai įmanoma, nes 
už ji balsavusių skaičius ga
na didelis. Be to. iki kon
vencijos jis tikisi susirinkti 
dar iš kitų mažesnių vieto
vių visą reikalingą balsų 
norma. Dedama vilčių kad 
resnublikonu vienybei išsau
goti gal bus paskelbta libe
ralesnė partijos platforma, 
jeigu ir Goldvvateris tokiai 
pritars.

Neiv Yorko 
jaunuolių teroras

Nsvv Yorko negrų jaunuo
liai po įvairių demonstracijų 
dabar Įsidrąsino naktimis 
terorizuoti važiuojančius 
požeminiais traukiniais.

Jų gaujos ne tik užpuldi
nėja keleivius ir atima iš jų 
pinigus, bet išdaužo trauki
nių ir stočių langus ir api
plėšia ten esančias parduo-
tuves-

New Yorke, ypač Brook
lyne, naktį važiuoti požemi
niu traukinių pasidarė ne
saugu.

Dabar New Yorko miesto 
vadovybė ėmėsi priemonių 
tokiems padaužoms su
drausti. Tam reikalui pa
skirtos lėšos, policijos skai
čius bus padidintas ir nak
timis požeminius traukinius 
lydės ginkluoti policir; kai.

Tos negrų padaužų gau
jos dalis jau suimta, ir da
bar kiek ramiau, bet nuoša
lesnėse gatvėse užpuldinėji
mų dar pasitaiko.

CIVILINIŲ TEISIŲ 
ĮSTATYMO LIKIMAS

Ši savaitė gal bus likiminė 
civilinių teisių Įstatymui, 
nes bus balsuojamos deši
niųjų konservatorių Įneštos 
pataisos ir pasiūlymas baig
ti kalbas.

Dar nėra tikra, ar tie bal
savimai bus teigiami. Jei ne, 
tai tas bilius šiame kongrese 
bus palaidotas.

Norman Redlich yra prez Ken
nedy nužudymo tyrinėjimo ko
misijos patarėjas, gaunąs už 
dieną $100. Kongresmanas Gur-

minėta, rengiasi kraštą ap
leisti.

Levi Eshkol lankėsi JAV. pasi- §yta sovietus grąžinti Etoro- 
matė ir su prezidentu Johnsonu. fu jj- Kunashil’ salas-

•Japonijos užsienių reika
lu ministras pranešė, kad 
per Jungt. Tautas bus pra-! Nors rinkimai dar tolokai ney sako. kad jis priklausąs 3

• .__ _____•_____________________ Jo, Irnmnnietinin frnntn nnnuiiza.ir nežinia, kuri partija lai-i komunistinio fronto organiza- 
mės. bet politiniai komenta- rijoms.
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Bolševikai eina carų pėdomis
Per 120 metų Lietuvą vargino ir jos kultūros kilimą 

tramdė carinė Rusija. Po trumpo nepriklausomybės laiko
tarpio dabar Lietuvą vėl laiko užgulęs rusiškojo bolševiz
mo slogutis-. Kai visas pasaulis kuitūrėja ir palengva žmo
niškąja. Lenino sukurtu bolševizmu užnuodyta Sovietų 
Rusija darosi dar kerštingesnė ir žiauresnė, negu ana bu
vusi caių Rusija. Tai ypač ryškėja palyginus carinę ir 
dabrtinę komunistinę rusų priespaudą Lietuvoje.

Dėl 1863 metų sukilimo, siekusio nusikratyti sveti-i 
mųjų jungo, Lietuvos žmonės gerokai nukentėjo. Bet tos 
kančios vis dėlto nebuvo tokios baisios, kokias dabar mū
sų tautai teko patirti iš vadinamųjų "išvaduotojų“.

Carų Rusijos general gubernatorius Muravjovas, pa
čių rusų pramintas koriku, iš Lietuvos Sibiran ištrėmė 
1427 žmones, kariuomenėn ilgų metų tarnybon atidavė 
345. Rusijt -yver.ti perkėlė 1529 ir kitomis bausmėmis 
iš viso buw nubausta dar 9.361. tarp kurių teismas pa
smerkė mirti 182.

Na. o dabar komunistinių engėjų aukų skaičius yra 
nepalyginamai didesnis. Štai vien pagal pagarsėjusio 
slaptosios policijos generolo Sierovo instrukciją 1941 m. 
birželio mėnesio 14-15 dienomis i Sibirą ir kitose tolimose 
Rusijos srityse esančias vergų stovyklas buvo išvežta per 
34.000 žmonių. Netrukus turėjo būti dar antra ir trečia 
panaši žmonių medžioklė, bet tą Sovietų Rusijos šėtoniš
ką darbą sukliudė Vokietijos karo žygis i Rusiją- Tą biau- 
lų Lietuvos žmonių naikinimą sovietai begalėjo tęsti jau 
tik karui pasibaigus. Po karo vėl buvo sunaikinti šimtai 
tūkstančių lietuvių.

v to, Su. bus l un

Bahadur Shastri — naujas Indijos ministeris pirmi
ninkas, išrinktas užimti mirusio Nehru vietą. Iki šiol 
jis buvo Nehru kabineto ministeris be portfelio (be 
ministerijos).

Kas kitur rašoma
KREMLIAUS NACIZMO 

APRAIŠKOS

vaikščiojama“ airių šventė, 
niekad neegzistavusio šv. 
Patriko diena, nors ir grynos 
airės mokykloje nesudalo 
daugumos...“

Tai mokyklai vadovauja 
lietuvės vienuolės kazimie
rietės. Lietuvių sudėtais pi
nigais ta mokykla pastatyta, 
bet lietuviškai dainai nei 
giesmei ten jau nebėra vie
tos..-

LAISVĖ UŽSIGAVO

Nnostabi telestaro 
demonstracija

PRISIMINTINA

1918 m. gruodžio mėn. pradžioje Maskvoje buvo su
manyta sudanli Lietuvai "revoliucinę valdžią.“ Tokia 
valdžia su savo manifestu pasiskelbė jau gruodžio 16 d. 
Vileikoje. Tos valdžios priešakyje buvo pastatytas V. 
Mickevičius-Kapsukas-

Tos kapsukinės valdžios komunistiniam manifeste 
jau buvo štai kaip Lietuvos laisvės pastangoms pagra
sinta:

"Kaizerinė Lietuvos taryba su jos Ministrų taryba 
ir visos kitos tautinės tarybos ir komitetai yra panaikinti. 
0 jy agentai beesą be Įstatymų globos.“

Lietuva tada dar buvo Vokietijos kariuomenės oku
puota. todėl kopsukinė valdžia, būdama dar už Lietuvos 
sienų, nepajėgė savo grasinimų Įvykdyti. Bet nuo 1919 
metų sausio 5 d. Sovietų Rusijos raudonoji armija jau pra
dėjo brautis Lietuvon savo grubuoniškų užsimojimų Įkū
nyti. Laimė, kad po kelių mėnesių sunkių kovų lietuvių 
ji buvo išvyta, ir Lietuvos nepriklausomybė nuo šio pasi
kėsinimo gyventojų kraujo aukomis apginta.

Bet ko nespėjo anuomet atlikti Maskvos pastumdėlė 
kapsukinė valdžia — suimti ir sunaikinti paskelbtus be 
įstatymų globos veikėjus, — tai pagal Sierovo instrukciją 
1941 m. birželio mėnesi su kaupu atliko maskvinis enka
vedistas Gladkovas. talkininkaujant A. Sniečkui. Guzevi- 
čiui ir kitiems sovietinio budelio tarnams-

Niekad neužmirškime, kad bolševikinė naikinimo 
dvasia yi šimtus kartų didesnė už bet kuriuos tos siste
mos kūr.. .nius laimėjimus. Lž atkurtą Lietuvos nepri
klausomybę bolševikinė okupacija sunaikino net 600.000 
Lietuvos gyventojų.

Nevertėtų čia apie tai ir 
kalbėti, nes sovietinė sukty
bė jau seniai visiems pažįs
tama. bet šis aukščiausios 
sovietinės valdžios "apdo
vanojimo Įsakas“ yra labai

"Tiesos“ nr. 125 Įdėtas 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto 
Aukščiausio Sovieto prezi-, svarbus dokumentas, ofici- 
diumo ir ir Ministeriu So- aliai skelbiąs ir rusiškąjį 
vieto Įsakas apdovanoti nacizmą, ir istorijos falsifi- 
Azeibaidžano sąjunginę so- kavimą. 
cialistinę respubliką Lenino
ordinu, atžymint 150-sias 
metines, kai Azerbaidžanas 
Įsijungė i Rusijos sudėti.

Įsake pasakyta, kad tas 
istorinis aktas Įgalino Azer
baidžaną visiems laikams 
išsivaduoti iš svetimšalių 
grobikų ir priartėti prie pa-

MAR1JOS MOKYKLA 
IR LIETUVIŲ DAINA

Dirva nr. 63 apie Chica
goj vienuolių vedamą Mari

A įil/otncnio .n. 1lCįJV»
štai ką rašo:

\tnk- vklai»*V7n v i***?

Jie. susirinkę Havajuose birželio 1 ir 2 dienomis, 
svarstė, kaip gelbėti Pietryčių Aziją nuo komunistu 
užplūdimo. Kairėje JAV krašto apsaugos sekretorius

Kobert .McNamara, vidury valstybės departamento 
sekretorius Dean Rusk, dešinėje JAV ambasadorius 
P. Vietname Henry Cabot Lodge ir valstybės depar
tamento sekr. padėjėjas Tolimųjų Ryty reikalams 
William Bundy.

CBS te- ninku sukurtas susisiekimo 
suruošė satelitas ir paleistas Į erdvę, 
of the Šitiems debatams jis sujun-

____  _____ kuriuose gė Londoną ir Paryžių su
dalyvavo keturi pasauiio po- \\ ashingtonu ir New A orkų 
itikos vadai: (1) Anglijos ir padarė is to vieną vaizdą. 
Darbo Partijos vadas Ha- jelestaras vra Amerikos 
roki Wilson, (2) buvęs telefono ir telegrafo kom- 
Prancūzijos užsienio reikalų j)anį jos privatinė nuosavy- 
ministeris Maurice Schu- bė jį sukonstruavo kompa- 
mann. (3) Jungtinių Vals- nijos mokslininkai ir jis jai 
tybių senatorius J- William kainavo $1,000.000. Be to, 
Fulbright ir (4) buvęs šios jį turėjo dar užmokėti 3 mil- 
šalies viceprezidentas Ri- dolerių federalinės aeronau- 
chard M. Nixon. tikos administracijai, kad jį

lai buvo nepaprasti de- paleistų erdvėn. Jis buvo 
batai, nes kiekvienas kalbė- paleistas iš Cape Cana veral 
tojas buvo namie —Wilso- 1962 metais ir pradėjo suk- 
nas Londone. Schumanras tis aplink žemę 4.000 mylių 
Paryžiuje. Fuibrightas \\ a- aukštumoje. Taip sukasi ir 
shingtone, o Nixonas Nev. ; dabar.
Yorke. tačiau televizijoje j buvo taip sukonstruo- 
jie visi buvo matomi krū- Rad besisukdamas ap- 
voje. lyg viename kambary- bnį žemę. galėtų gaudyti Į- 
je. ir matomi kaip gyvi. kai- vairiq televizijų bangas ir 
bėjo taip garsiai, ir debatai jas retransliuoti atgal Į že- 
ėjo taip tvarkingai, lyg sė- Į ę kartu perduodamas jų 
dėtum su jais vienoje salėje ■ balsą ir vaįzdus. 
ir klausytum jų argumenta-!
vimo Dabar telestaro pagalba

Amerika jau apsimaino te- 
Debatų tema buvo: M i- ievizijos programomis su 

tai ir pavojai.“ Ni.vonas ke- Anglija. Švedija. Italija. Is- 
letą kartu padarė Schuman- panjja Jugoslavija. Vakarų 
nui priekaištų dėl nedrau- Vokietija, Šveicarija ;-
giškos de Gauie’o politikos prancūzija.
Amerikos atžvilgiu, na. o S. M
Wilsonas padarė panašių ____________ _____
pastabų, kad de Gaulle ir jAy KARINIS

Šiomis dienomis 
levizijos tinklas 
”Town Meeting 
World“ debatus

Laisvė užsigavo dėl Ke
leivio straipsnio antraštės: 
"Vienybė pralenkė Laisvę“. 
Keleivis rašė. kad Vienybė 
pirmoji paskelbė daugumą 
išeivių po antrojo pasauli
nio karo žmogžudžiais, nes 
to ir bolševikai iki šiol ne
skelbė.

Laisvė nr. 44 rašo. kad 
tai, ką Vienybė paskelbė, 
nebuvusi naujiena, tai buvę 
jai žinoma.

Vadinasi. Laisvė "žino
jo.“, bet neskelbė, tik nesa
ko kodėl. Mes Įsitikinę, kad 
Laisvė žinojo, kad tai me 
las, jog dauguma iš Lietu
vos pasitraukusių esą žmog
žudžiai. Jeigu ji būtų žino
jusi. kad tai tiesa, ji būtų 
kasdien tai kartojusi. Bet 
tas kvailas melas net jai bu
vo per didelis- Bet kai dabai 
Vienybė paskelbė žymaus 
tautininko Dirmeikio klie
dėjimus. tai ir bolševikai ra 
do "pagrindą“ dar vieną 
melą panaudoti savo šlykš
čiai propagandai. O Vilni> 
jau siūlo Dirmeikio laiški, 
išversti Į anglų kalbą ii- pla 
čiai paskleisti amerikiečių 
tarpe.

PLĖŠIKUI SUŽEIDUS, 
ATSAKYS VYRIAUSYBĖ

"Šių metų išleistuvėm 
Marijos Aukštesniosios Mo
kyklos lietuvaitės — moks
lą baigia 45 — norėjo pa
tiekti ii' vieną lietuvišką dai
ną. atgaivinant tradiciją, 

zerbaidžanai. daugiau kaip nutrūkusią prieš 8 metus.
du šimtu-metų atkakliai ko- Sesuo Bernarda pradėjo re- ruoš tam reikalui planą 
vojo su Rusijos iraperializ- S petuoti "Lietuviais esame j N Zelandijoje nuo šių 
mu. gindamos savo nepri- gimę“. Mokyklos vado- |

vybė tačiau tradicijos atgal-1
vinirnu, pasipriešino Sieko kriminalistų pada-
nepadejo ir politiškas eji-. i„=

žangios rusų kultūros.

Tas Įsakas pirmiausia nu
sikalsta istorinei tiesai. 
Kaukazo tautos, kartu ir a-

klausomybę. Tiktai klastos 
keliu Rusijai pavyko Azer
baidžaną galutinai užka
riauti ir Įjungti i Rusijos im
perijos sienas.

1917 m. kilus revoliuci
jai ir Įsigalėjus bolševizmui- 
Azerbaidžanas pasiskelbė 
nepriklausoma demokratine 
respublika it nutraukė visus 
ryšius su Rusija. Iki 1920

ir

Naujoji Zelandija yra pir
moji valstybė, kurioje kri
minalistų aukoms padarytus 
nuostolius sugrąžina vyriau
sybė. Ją pasekti rengiasi it 
Anglija. Ten sudaryta tei
sininkų komisija, kuri pa-

metų pradžios veikia įstaty- 
pagal kurį vyriausybė

mas“ — Sauerveino himno, 
pakeitimas religiška giesme 
"Marija. Marija.“ Nepadė
jo ir tėvų intervencija- Jiem 
buvo paaiškinta, kad mo
kykla esanti religiškai mok
slinė, bet ne tautinė institu
cija ir pabrėžta, kad lietu
vaitės mokykloje nesuda-

m. Azerbaidžano respubli- rančios daugumos. Nepadė 
ka išsilaikė, bet vėliau Įvai- j° argumentas, kad mo- 
riomis suktybėmis raudona-

Į *

jai armijai pasisekė Azer
baidžaną, o kartu ir kitas 
Kaukazo tautas, užkariauti 
ir primesti jam sovietinę 
santvarka.

kykloje faktinai yra "ap-

Įsake pasakyta, kad Azer
baidžanas priartėjo prie ra
sų kultūros’! čia ir slypi 
maskoliškas nacizmas. Vi
sais kitais atsitikimais, kada 
liečiamos kitos Sovietų Są
jungos pavergtos tautos, tai 
vartojamas sovietinės kultū
ros terminas, bet kai jau 
kalbama apie rasus, tai atsi
randa "pažangi rusų kultū
ra“. prie kurios kitos Sovie
tų Sąjungos pavergtos tau
tos tik pri artėja... Šitaip ra
sų tauta (kaip ir Vokietijos Į 
nacizmo metais vokiečių j 
tauta) pastatoma prieky ir! 
net aukščiau visų kitų tau
tų. Kitos gali prie jos tik 
"priartėti“-., bet netapti to
kiomis pažangiomis ar net 
pažangesnėmis kaip rasų 
tauta!

Raketa Šatu m sėkmingai užkė
lė j orbitą Apollo satelitą, kuria
me vėliau numatyta skraidinti 
žmogų į mėnulį.

rytus nuostolius asmeniui, 
bet ne jo turtui, todėl ten at
lygina tokiu atveju gydymo 
išlaidas, jei nukentėjusis nu
stojo darbingumo, mokama 
savaitei $29 ir priedo žmo
nai $2.80 ir kiekvienam ma
žamečiui vaikui po 51-40. 
Nukentėjusiam mirus, jo 
šeima per 6 metus gauna a- 
pie $25 per savaitę. Įvairiai 
atlyginama ir tais atvejais, 
kai nenustojamą darbingu
mo. Didžiausia suma tokiais 
atvejais $2.800.

Keliamas panašus klausi
mas ir JAV. Pirmasis ji iš
kėlė aukščiausiojo teismo 
narys Arthur Goldberg. Jis 
sako: "Visuomenė privalo 
prisiimti dali atsakomybės 
už kriminalistų padarytus 
nuostolius.“

KRIKŠC. DEMOKRATŲ
NAUJA VADOVYBĖ

Lietuviu Krikščionių De
mokratų Sąjungos koferen- 
cija gegužės 30 d. Clevelan
de Į Centro komitetą išrinko 
dr. J. Balčiūną. P. Balčiūną. 
H. Idzelį. A- Kasulaitį. Pr.

, Razgaiti. P. Kliorį ir A. Ta- 
, mulaitį iš Clevelando ir P 
Vainauską, St Lūšį ir A 
Gražiūną iš Nevv Yorko. o 
iš Chicagos dr. K. Šidlauską

Iki šiol komiteto būstinė 
buvo Chicagoje, o dabar 
perkeliama į Clevelandą.

prieš Angliją šiaušiasi. 
Schumannas turėjo Prancū
zijos prezidentą ginti, nors 
nelabai tai jam sekėsi.

Kalbėjo ir senatorius Ful
bright. bet jį buvo sunku su
prasti — labai neaiški iškal
ba.

PAJĖGUMAS

Nevv Londone sienų ap
saugos mokyklą baigusių iš
leistuvėse prez. L. Johnso- 
noo Lsjfl kuriniu no-nar j-—
žiūriu JAV iki šiol pirmauja 
pasaulyje.

JAV turi 1.000 branduo-Debatams vadovavo Eric ... . ,. . , ,
Sevareid. kuris neleido kai- hmų.sviedimų. 1100 bom- 
oėtojams sakvti ilgų kalbų, bonf ■’?; kūne gali nusknsti
todėl debatai buvo gj-vi. Ge- bet. ku1 atstumą ,r J?* ku- 
riausias kalbėtojas - Nixo- vle^e "umestl bran‘
nas- Jo balsas skambus ir duolines bombas- 
argumentai tvirti, tik kar- Kartu su Šiaurės Atlanto 
tais jis Įsikarščiuoja. Ra- valstybių sąjunga turima 
miausiai ‘ kalba Anglijos penki milionai kariuome- 
Wilsonas, kuris, spėjama nės. JAV kariuomenė toly- 
bus sekantis Anglijos prem- džio ginkluojama naujai pa- 
jeras. Jo veidas šviesus ir tobulintais ginklais. JAV 
linksmas, dažnai nusišypso, kariuomenės 25% kareivių 
o kai kiti kalba, jis dumia yra baigę vidurines mokyk- 
anglišką pypkę. ------'

Kai žmogus žiūri i televi
ziją. klausaisi kalbų, matai 
visus kalbėtojus vieną prie 
kito. bet žinai, kad juos ski
ria tūkstančiai mylių, tai 
išgyveni keistą sensaciją — 
arčia sapnas, ar tikrovė?

Tai buvo nuostabi telesta
ro demonstracija. Telesta- 
ras yra Amerikos moksli-

GIVEH TO 
PAKISTAM 
BYCHINA

las ir 65% karininkų yra iš
ėję aukštąjį mokslą- Be to, 
dar tarnybos metu kareivių 
ir karininkų da'lis lanko 
aukštąsias mokyklas.

Retas palieka tėvynę be 
ašarų. Tačiau kartą palikus 
kraštą- daugumo ašaros 
lengvai nudžiūsta.

Dr- J. Girnius

Ch'n„

SKAUTEI 
CHINA IT 
PAKISTAM1—...... —

HELD BY PAKISTAM
■ W "I

Tai Kašmiras, dėl kurio ginčas tarp Indijos ir Pakis
tano tebesitęsia nuo 1947 m. Vieną jo dalį turi užėmtMi 
Indija, antra F*akistanas. bet abi tos valstybės reiškia 
pretenzi jas i visą Kašmirą. Nedidelę dalį yra 1962 m. 
pagrobusi ir Kinija.



Kr. 24. 1964 m. birželio 10 UVJlVj., i C1 cC

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
N. Jersei lietuvių diena 
pasaulinėje parodoje

New Jersey valstijos pa
viljone sekmadienį, birželio 
14 d. 3-5 vai popiet bus lie
tuvių programa- Per ištisą 
dieną prie paviliono plevė
suos Lietuvos vėliava, kurią 
užsakė Lietuvos Vyčiai.

Meninėje dalyje dalvauja 
Rūtos choras. Elizabeth Šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
choras, solistai Irena Stan
kūnaitė ir Liudas Stukas. 
Nevarko, Harrisono ir 
Kearnio šeštadieninių mo
kyklų chorai ir šokėjų gru
pės.

New Jersey ir kt. lietuviai 
maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Kas gali. prašomi 
atvykti anksčiau ir nuo pir
mos valandos dalyvauti lie
tuvių kryžiaus šventinimo a- 
peigose.

Šventins kryžių parodoje

Pasaulinėje parodoje yra 
pastatytas lietuviškas kry
žius. Jis yra prie Kodako 
paviliono. belgų kaimelio ir 
Susikaupimo darželio.

Sekmadieni, birželio 14 
d- 1 vai. popiet bus to kry
žiaus šventinimas. JĮ atliks 
kardinolas Spellmanas. Pa
rodos pirm. Mozės vardu 
žodį tars parodos vicepirm. 
Poletti. dalyvaus ir kiti žy
mūs parodos pareigūnai.

Lietuvos Vyčiai, surinkę 
didelę dalį pinigų kryžiui 
pastatyti, padės vainiką, o 
vėliavų įnešimo apeigas at
liks New Jersey lietuviai ka
ro veteranai.

New Yorko, New Jersey 
ir Connecticut lietuvių orga
nizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis ir uni
formomis. Iš New Yorko pa
sižadėjo dalyvauti Operetės 
choras, ramovėnai ir Da
riaus-Girėno postas. Norin
tieji organizuotai dalyvauti 
prašomi tuoj pranešti Lietu
vių komiteto pirm- prof. J. 
Stukui, — 1264 White St.. 
Hillside. N.J.. 07205. telefo
nas 201 WA 6-3325.

Petras Būtėnas

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

IŠ KR. DONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE

Tęsinys

2. Carų Rusijos kolonizacinė imperija, remiama Eu
ropos imperialistinių karalysčių, Lietuvos valstybę pasi
glemžė palaipsniui: 1772. 1793 ir 1795 metų padalinimais, 
kaip kad dabar panašiai rangosi ir jos tarnaitė Sov. Ru
sijos kacetinė kolonizacinė imperija- Toliau buvo virtinė 
svarbių istorinių įvykių: 1780 metais Kr. Donelaitis mirė j 
po 14 metų 1794 metų Tado Kostiuškos. Jasinskio ir Vait
kevičiaus vadovautas sukilimas prieš Rusiją; 1812 metais 
Napoleono karo žygis į Rusiją pro Kauną ir Vilnių: 1817 
metais baudžiavos panaikinimas Latvijos Kurše ir Žiem
galoje. o 1819 metais ir Latvijos Vidžemėje; 1831 metais 
Lietuvos sukilimas prieš Rusiją, kada mirė Lietuvos artojų 
poetas Dionizas Poška: 1832 metais Karaliaučiuje ėmė 
eiti pirmasis lietuvių laikraštis tik po 52 metų po Kr. 
Donelaičio mirties; 1861 metais baudžiava panaikinta D. 
Lietuvoje; 1863 metais Lietuvoje vėl sukilimas prieš Ru
siją ; 1864. XI. 24 metais mirė pirmasis lietuviškai rašęs 
Lietuvos istoriją istorikas Simonas Daukantas ir 1865. IX. 
6 (!!!) Rusijos imperijos Vilniaus gubernatorius surusė
jęs vokietis Kaufman dekretiškai uždraudė lietuviams

lietuviškąją spaudą. — taigi, po 85 metų po Kr. Donelai
čio mirties- O lietuviškoji spauda kovojantiems lietuviam: 
tegrąžinta tik po 40 metų — 1904. V. 7. kada subraškėjo 
Rusijos carbatiuškos imperatorinis sostas.

Tada pradėjo Petrapilyje eiti mūsų "Lietuvių Laik
raštis.“ Kitais. 1905, metais kilo revoliucija Rusijoje, o 
tada ir Lietuvoje žmonės sujudo kovoti už savo tautos 
laisvę. Ir Lietuvos Didysis Seimas Vilniaus sostinėje iš 
Rusijos imperijos pareikalavo Lietuvai autonomijos. Ga
lop. po 13 metų. t- y. 1918. II. 16. Lietuvos Taryba paskel
bė Lietuvos nepriklausomą ir laisvą valstybę su sostine 
Vilniuje. Tai Vasario šešioliktoji!!!

Pagal išminėtų datų įvykius, savo laiku palietusius 
ir dažnai sukrėtusius visą Lietuvos ir lietuvių gyvenimą, 
galima yra suprasti, kur pvz. ir korespondentui buvo gali
ma kitaip aiškinti lietuvių literatūros, knygnešystės. Lie
tuvos valstybės bei Mažosios Lietuvos atžvilgius ir reika
lus. Mat, XVIII-sis. Kr. Donelaičio, amžius skiriasi nu*- 
XIX amžiaus, kuris pastarasis Lietuvai ir lietuvių tautai 
buvo pražūtingesnis. kad net. žinoma, atsiliepė ir. M. Lie 
tuvos lietuvių gyvenimui bei išsilaikymui-

Baigos žodis

Kas čia parašyta, tai galgi, nugalvojau, pravers atei
nančioms dienoms. O straipsnyje viskas sukasi apie lietu 
vių kalbos svarbią reikšmę ir vietą indoeuropinių kalbu 
šeimų ir pačios baitų kalbų šeimos tarpe. Plačiau paliesta? 
"baltų-slavų prokalbės“ nebuvimo klausimas taip pat su 
baltų kalbų šeimos bei kartu ir su lietuvių kalbos apgyni
mu nuo politikos klaidamokslio.

Jei apsčiai šaltinių tik nurodžiau atitinkamiems klau
simams, tai dariau todėl, kad kitaip pats rašinys būtų

Bronzinė lenta prie 
kryžiaus

Antanas Sniečkus, jaunas 
Amerikoje gimęs lietuvis iš 
Brooklyno. pasiūlė šalia lie
tuviško kryžiaus įtvirtinti 
bronzinę lentą, kad tūkstan
čiam praeivių neliktų abejo
nės, ką šis kryžius simboli
zuoja. A. Snečkus šiam tiks
lui jau surinko 400 dolerių.

ši lenta bus iškilmingai 
atidengta birželio 14 d. kry
žiaus šventinimo iškilmių 
metu- Lentoje bus šitoks įra
šas:

"The Lithuanian way- 
side cross embodies ancient 
pagan symbols and chris- 
tian motifs. Thousands of 
these artistic forms of folk 
art formerly dotted the 
countryside. Today the god- 
less communist oppressors 
have destroved these shri- 
nes. būt they cannot ex-j 
tinguish the spirit of the 
courageous Lithuanian pe- 
ople who long to be free 
again.“

WORCESTER. MASS. Į
______ i

Minėsime išvežimus j 
Sibirą

1941 m. birželio mėnesio 
išvežimus ir kitus žiaurius į 
komunistų darbus pasmerk
sime šį sekmadienį, birželio 

' 14 d- 3:30 vai. popiet Mairo
nio parke (Shrewsbury). 
Visi tą dieną į Maironio 
parką!

Paskirstė banketo pelną

Sandaros 17 kuopos susi
rinkimas šitaip paskirstė 
balandžio 26 d. rengto ban
keto pelną: Laisvės Varpui 
S100, Lietuvių Kongresui j 
Washingtone $50. Sandaros1 
seimui $50. atstovo į kong
resą kelionei $125.

J. Krasinskas

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina

S
metams $5.

šitaip suglausdami žandus sveikinasi I^oso premjeras 
Souvanna Phouma su šiaurės Vietnamo vadu Ho-('hi- 
Minh. O komunistai jau baigia užimti Laosą.

- nas Šlepetys. j
Pažymėtina, kad daugiau 

kaip pusė į Taryba išrinkti 
' pirmą kartą-

Viso labo balsavo 7,566 
i asmenys. 1961 m. rinkimuo- 
i se balsavo 4.649.

SLA 2-SIOS APSKR. 
GEGUŽINĖ

Šiemet mūsų gegužinė 
bus sekmadienį, birželio 21 
d. Auburne. netoli Worces- 
terio, gražiame Woodland 
parke. Vieta graži, daug pa
vėsio tarp medžių, yra pa
kankamai vietos automobi
liams pastatyti. Salėje gali 
šokti apie 100 porų. Šokiam 
gros geras orkestras, visi ga
lės šokti tiek. kiek tik norės. 
Ypač patartina atsilankyti 
jaunimui, nes nebus įžangos 
mokesčio.

Net jeigu tą dieną būtų 
lietaus, vietos visiems užteks 
po pastoge.

SLA yra ne tik draudimo 
organizacija, bet ji yra ir 
štarnbuS ramstis lietuvybei 
išlaikyti, ji uoliai remia ir 
Lietuvos laisvinimo veiklą- 
Todėl visus kviečiu atsilan
kyti ir į mūsų gegužinę.

L. Paulauskas

LOS ANGELES. CAL.

Mirė kun- A. Steponaitis
Gegužės 29 dc mirė kun. 

Antanas Steponaitis. 81 m. 
amžiaus. Velionis yra nema
žai rašęs Lietuvos ir JAV 
lietuvių spaudoje. 1962 m. 
paskelbęs savo atsiminimų 
knygą "Tėvynėje ir pasau
lyje.“

L. BENDRUOMENĖS 
TARYBON IŠRINKTI

Į JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybą išrinkti šie 
asmenys:

Vakarų apygardoj:

Alė Arbienė, Rimtautas 
Dabšys. Algirdas Avižie
nius.

Chicagos apygardoj:

inž. Valdas Adamkavieius. 
Jonas Jasaitis, dr. Petras 
Kisielius, dr- Leonas Kriau- 
čeliūnas. dr. Antanas Raz
ma. dr. Vytautas Vardys, 
dr. Steponas Biežis. dr. Ka
zys Bobelis. Teodoras Blin- 
strubas, kun. Ansas Trakis. 
Vladas Vijeikis. inž. Bro
nius NainyS. stud. Leonas 
Tomas.

Vidurio apygardoj:

inž- Algirdas Nasvytis. Pet
ras Balčiūnas. Antanas Kli
mas, Jurgis Jankus. Vladas 
Pauža.

N. Anglijos apygardoj:

dr. Petras Vileišis. Ona I- 
vaškienė. dr. Balys Matulio
nis. Vilius Bražėnas.

Rytų apygardoj:
Vytautas Volertas, dr. Ele
na Armonienė. Vaclovas Si
dzikauskas. dr. Bronius Ne-, 
mickaš. Romas Kezys. Jo-

KAS TAS TRAGIŠKASIS 
BIRŽELIS?

Tai tūkstančių lietuvių 
vergija ir mirtis. 1941 m- 
biršelio 14-15 dienomis iš 
Lietuvos išvežta 34.260 
žmonių — suaugusių, sene
lių ir kūdikių. Tais metais 
birželio 22 d. -.asidėjęs ka
ras nutraukė Maskvos žudi
kų Lietuvoje baisius dar
bus — deportacijas į vergti 
stovyklas. Bet po karo jie 
vėl jas vykdė.

Apie bolševikinės Mask
vos nusikalstamuosius dar
bus sužinosite iš K. Bielinio
knygos — "Teroro ir vergi
jos imperija Sovietų Rusi
ja.'4 Jos kaina $1.80-

"Ta knyga laisvojo pa
saulio lietuviams,—rašo vie
nas ją perskaitęs.—turi at
stoti maldaknygę. Aš ją 
skaitau kas dieną.“

Tragiškojo birželio minė
jimu kalbėtojai turi kalbėti 
faktais. Tokių faktų jie la
bai daug ras minėtoje kny
gelėje. Ji gaunama ir Kelei
vio administracijoje._____

Pietų Vietnamo majoras teisia
mas dėi 9 demonstrantu nužu
dymo. Demonstracija buvo nu
kreipta prieš nužudytąjį prezi
dentą Ngo Dinh Diem.

buvęs perdaug ilgas. Mat, tada būtų reikėję pvz. ir dar 
painesnės kalbotyrinės "chemijos“ pavartoti, negu pvz. 
šiame straipsnyje aiškinimas apie kiekinius "11“—"19“ 
skaitvardžius, ir skaitytojui būtų buvę jau perdaug pikta.

Į straipsnio galą teko šiek tiek pakalbėti ir tiesiogi
niai apie Kristijono Donelaičio darbuotę ir jo bei ne jo 
(XVIII ir XIX) amžius.

šiemet Kr- Donelaičio metai, ir jų jau prabėgo beveik 
pusmetis. Būta ir yra tos svarbios sukakties apsčiai minė
jimų ir parašymų apie Kr. Donelaitį, jo "Metų“ poemą ir 
jo tėviškę Mažojoje Lietuvoje—Karaliaučiaus srityje.
Bet kai koks kokio laikraščio nuolatinis parašė, kad jau. 
esą. užtenką berašyti apie šio mūsų didžiojo klasiko labai 
stambų rašytini palikimą, nes jau. esą, donelaitiniai rei 
kalai išsemti, ir kai dėl to lig šiol niekas nereagavo spau-; 
doje. tai drįstu paminėti, jog tik labiau iš vienos pusės 
tai tėra gerokai pasamstyta. Bet dar daug trūksta, labai 
daug. Ir Kr. Donelaičio "Metai“ pačių lietuvių dar nėra 
visaip išnagrinėti, ir iš jų dar daug ko nepaliesta čia ir' 
pavergtoje Lietuvoje. Vien iš "Metų“ dar būtų naujų j 00.
temų dešimtys įvairiausiems meno. mokslo bei profesijų 
reikalams ir jų atstovams. Jei jau rašoma, kad Kr- Done- 

’aitis su savo kūrvbos šakotu ir sodriu turiniu jau aiškus. IĄ/ BtuvunEi. pre- 
tai. vadinasi, ir po sios nuo jo 2o0 metų gimimo sukakties, Oft
siūloma sustingti, nesuvartojus jo kūiybos žodžio bent 
lietuvių tautos reikalams. — Čia turiu sustoti. Tegu kas 
kuo tiki ar netiki. Nėra reikalo burnos beaušinti. Apinas- 
rio laikotarpis vis dar nėra praėjęs.

PS. šis straipsnis pradėtas spausdinti "Keleivio”
16 nr. 1961- IV. 15 ir per 9 atkarpas baigtas šiuo laikraš-, KALNUS, 509 pusi, kaina 
čio 24 numeriu. $5.00.

MIAMI, FLA.

Buvo maloni gegužinė

Moterų Klubas surengia 
gražius pokylius salėje, o šį 
sykį jis surengė gegužinę 
gamtoje, gražiame Crandon 
parke. Čia geras paplūdimys 
su sidabriniu smėliu, su vi
sokiais įrengimais geguži- 
nininkams.

Darbščios klubo narės 
moka pagaminti gardžių 
valgiu ir sutraukti svečius. ■ 
Ir šioje gegužinėje buvo a- 
pie 300 žmonių. Nesu buvęs 
malonesnėje gegužinėje!

Svečiai iš Kearny, N.J-

Kearny. NJ.. lietuvių 
klubai — Lietuvių Katalikų' 
Bendruomenės ir Lietuvių] 
Politikos — pasisamdė 101 
dienų du autobusus ir atbil
dėjo į Floridą. Kartu su 70 
narių atvažiavo ir jų pirmi
ninkai J. Belza ir M. Služis. 
Jie aplankė visas įdomesnes 
vietas, buvo užsukę ir į Mia
mi Lietuvių Klubą. Klubo 
pirm. V. Kraus su visu savo 
štabu dėkoja Kearnio sve
čiams už apsilankymą. Kas 
žino. gal ir Miami Lietuvių 
Klubas panorės aplankyti 
Kernio Lietuvių Klubą.

Vyrai pagerbė motinas
Lietuvių Klubas pagerbė 

motinas, dalyvaujant apie 
300 asmenų. Vaišindami vy
rai patarnavo. Pirmininkas 
V. Kraus visus pasveikino 
ir panrašg tarti Žodį dr. J, 
Surbį. Eleną Verbelienę, J. 
Nevienę ir F- Radžiu. Ani- 
ta Karnienė-Navickaitė pa
dainavo kelias dainas. Ku
rių tą dieną buvo gimtadie
nis. tiems ji užtraukė ilgiau
sių metų.

Programai pasibaigus.pir- 
mininkas pakvietė vyras pa
šokdinti motinas. Na. ir šo
kom Noriu miego ir Bum- 
bum.
Pagerbė veltui dirbančius

Lietuvių Klubas surengė 
gerą vakarienę tiems, kurie 
dirba klubui veltui.

Didesnių parengimų, ro
dos, nebebus, bet kiekvieną 
sekmadienį bus vakarienė 
už SI ir duos statinę alaus. 
Kas mėgsta, galės gerti.

Kai šiaul iečiai išvažinėja, 
pasilieka tik senukai, kurie 
neturi ką veikti. Jie atva
žiuoja į klubą ir čia su drau
gais praleidžia pusdienį.

Aleknos išvažiavo

Išleidome į šiaurę. į Bos
toną. A. ir M. Aleknas, la
bai malonius kaimynus, ku
rie čia praleido 6 mėnesius. 
Lauksime jų vėl sugrįžtant.

Buvo atsilankęs ir Petras 
Ketvirtis iš Gulfport. Fla.

L. J. Stasiulis

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLU. KAINA MINK
ŠTAIS V1RSA1S $4.00, 
H1ETA1S— $5.00

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti narašvti ir sena ii.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūbu MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motino? meile, iog tikslą ir 
-ūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais. 397 psl., 
’-aina $4.00.

Alė Rūta. PRIESAIKA,
Didžioji meilė. TI d., roma
nas. 309 psl.. kaina .. $2.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, nremi- 
’uotas romanas iš politinių 
emierantu gyvenimo, 268 
»sk. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 p?L. kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psL, kaina
$2.50.

Juozas Kraiikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Alovzas 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, nremiįu o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusi kaina 
$4.00

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, lfiSnusl,

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS.
mijuotas rorr 
kaina $3.90.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU 462 
ousl.. kaina $4.56

Pranas Nau’okaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA |

I
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MUSŲ TAUTOS TRAGIŠKAS 1SVE23IMO DIENAS. 

SUSIKAUPĘ IR NULENKĘ GALVAS PAGERBKIME

nurodyta elgtis ir su kitais 
žmonėmis, kurie iš šalies 
bandytų teikti kokią nors 
pagalbą nelaimingiesiems 
tremtiniams- Visas brange-

TŪKSTANČIUS KOMUNISTŲ IŠVEŽTŲ. KANKINTŲ nybes nurodyta atimti. Tai 
IR NUŽUDYTŲ MŪSŲ BROLIŲ IR SESERŲ! tokų l“t-vrenpe tels-vb« 18

Bolševikų niekšybės sukaktis
Šiemet sukanka 23 metai rengta jokių žmogui reika- 

nuo šiurpiųjų birželio Įvy- lingu patogumų. "Saviems 
kių. kurie lietuvių tautos is- reikalams'* atlikti grindyse 
torijon yra Įrašyti krauju, tebuvo prakirstos skylės, ku-

Sovietai dažnai mini ivai- riomis turėjo atvirai naudo- 
rius Pabaltijo valstybių ”ju- tis drauge vyrai ir moterys. [ 
biliejus,** tik. deja. nė kaito Tie nelaimingieji mūsų bro- 
dar nepaminėjo ir. aišku,
niekada nepaminės 1941 m- 
birželio 13-14 nakties jubi
liejaus.

Naktį iš birželio 13-tos.

liai ir sesers tuose užterstuo 
se gyvuliniuose vagonuose 
turėjo ištisas savaites mie
goti ant plikų grindų, arba 
tik sėdėti, nes nebuvo vietos 
išsitiesti. Todėl tremtinių

"išvaduotoju“ pusės.
Tik politiniai apakėliai ir 

sukvailėję šiandien dar gali 
drįsti teisinti budelišką bol
ševikų elgesį užgrobtuose 
kraštuose, ar girti jų dikta
tūrinę sistemą, jų teismų 
"savai ankumą'* bei kitas 
ten niekad nebuvusias lais
ves. Tai tik tautos išdaviku 
kalba, siekianti patarnauti Į 
lietuvių tautos budeliui.

Po karo šie baisūs trėmi
mai buvo tęsiami dar su di
desniu įnirtimu. Jų aukų 
skaičiai pasiekė šimtus tūks
tančių. Dabar daugelis buvo 
likviduoti vietoje šūviu į pa- 

kaip įtariami buvę

KELEIVIS, SO. BOSTON

giriasi, k
mašinų yra, bet nelaimė, kad tada. kai jos reikalingos, tai daugu
ma jų yra sugedusios ir negalima jomis naudotis. Taigi tenka 
pasikliauti rankų raumenimis ir organizuoti štai tokias “motori
zuotas“ brigadas, kokią matome šiame paveiksle, čia vieno kol
chozo dalgiais "motorizuotas“ rugių kirtėjų "priešakiais“ dalinys.

TEVO-MAIKIO KRAITIS

judošiška klasta ir niekšišku ...
pasalūniškumu iš anksto pa- tarpe greitai kilo epidemi- partizanai ar šiaip nepati- 
ruošus sąrašus, buvo vykdo- jos. ir daugelis jų, ypač se- kimi diktatūriniam režimui, 
ma tauriausiu Lietuvos vai- nelių ir vaikų, nepasiekė

trėmimo vietų ir mirė pake 
lyje-

Bet bolševikai i tai ne-

kų medžioklė.
Tą naktį žiauriausiu būdu

buvo nutrauktas po dienos 
darbo ramiai besiilsinčių kreipė dėmesio, ir niekada 
žmonių miegas, ir Įsiveržę joks bolševikų gydytojas Į 
butuosna ginkluoti enkave- tuos vagonus neįkėlė kojos, 
distai brutaliausiai traukė Mirusieji buvo tiesiog išme- 
visus iš patalų ir beveik pus- tami iš traukinių, o tik retai 
nuogius ir be daiktų krovė kur pasitaikydavo, kad su- 
i sunkvežimius ir gabeno Į1 stojus traukiniui, lavonai 
geležinkelio stotis, kur buvo būdavo iškeliami ir užkasa- 
telkiami ešelonai nelaimin- mi čia pat šalia geležinke-
giesiems išgabenti. Nebuvo 
atsižvelgta nė Į senus, nė Į 
ligonius, nė Į mažus kūdikė
lius. Kur buvo rastas naujai 
gimęs kūdikis, kuris dar ne
buvo Įtrauktas Į deportuo
jamųjų sąrašus, jis buvo iš
plėšiamas iš vargšės moti
nos glėbio, pametamas kaip 
koks daiktas kambaryje, o 
kančioje alpstanti motina

lio pylimo.
Ir taip nekalčiausių kan

kinių lavonais ir jų kapų 
kupsteliais buvo nubarsty
tas visas ilgas tremties ir 
mirties kelias.

Užgrobę Lietuvą, bolše
vikai plėšė viską, ką tik savo 
nagais pasiekė. Savo nusku- 
įusion šalin jie gabeno ge
riausias prekes, o Lietuvon

buožių ir duituvų smūgiais propagandos sumetimais
priverčiama apleisti savo 
kūdikį ir jėga pakraunama 
sunkvežimi. O kitur buvt 
grūdamos motinos su nau
jagimiais. kurie po dienoc 
kitos ten mirdavo ant jų 
rankų.

Pakrauti i vagonus žmo
nės buvo tremiami Sibiran. 
Į Altajų. Kazachstaną. Tur
kestaną. Vokrutą. Suomių 
Kareliją ir kt. tolimosiom 
šiaurės vietas- Visa tai at 
likta pasiremiant dekrett 
apie "antisovietinio - konti 
revoliucinio elemento paša 
linimą.“ "Kontrrevoliuci 
niu“ elementu laikyta vis 
buvę vyriausybės nariai, po 
litinių partijų vadai ir na 
riai. žymesnieji visuomenė 
veikėjai, karininkai, sava- 
roriai-kūrėjai. šauliai, mo 
kytojai. Įvairių patriotini; 
organizacijų nariai, neko
munistinės spaudos bendra
darbiai ir tt. į tą sąrašą bu
vo Įtraukti net ir tie. kuiie 
susirašinėjo su užsieny gy
venančiais giminėmis ar pa
žįstamais ar kurie mokslo 
ar kitais reikalais yra kada 
patys buvę užsieny.

Pagal bolševikinių Įstaigų 
(vėliau rastus) duomenis, 
birželio 13-14 d. naktį Lie
tuvoje sugrūsta Į 871 gyvu
linį vagoną ir išgabenta 
34.260 žmonių. Pakrovimo 
stotyse daugelis šeimų buvo 
išskirta. Nemaža buvo atsi
tikimų. kad ir vaikai, atimti

siuntė

Po 1955 m- keliems tūks
tančiams nelaimingųjų pa- 
baltiečių buvo leista grįžti 
į savo kilmės kraštus. Bet 
tai jau buvo tik žmonių še
šėliai, kuriuos net artimieji 
sunkiai beatpažindavo. Aiš
ku, jie dabar buvo jau 
nepavojingi, nes buvo "išva
duoti** iš sveikatos ir bet ku
rios vilties susikurti sau dar 
kokią žmonišką ateitį. Bet 
bolševikų valdžia dar ir da
bar šias nelaimingąsias au
kas naudojo savo propa
gandai, ir jų spauda garsiai 
piepė apie komunistų par
tijos teisingumą ir gailestin
gumą net savo priešams. At
seit. žiūrėkite: mes net liau-
dies priešus 
džiame!

laisvėn palei-

arbūzų vagonus, ant 
kurių buvo matyti plakatai 
su užrašais "Golodajuščei 
Litvie.“ reiškia — "badau
jančiai Lietuvai?* Tai gryna 
niekšybė, nes nepriklauso
moji Lietuva buvo visokių 
ūkio gėrybių pertekusi, ir 
tik nuskurę ir išbadėję bol
ševikiniai kacapai ją dabar 
plėšė ir jos maistą rijo.

Pabaltijo užgrobimas ir 
naikinimas jau buvo bolše
vikų planuojamas iš anksto. 
Tai šiandien liudija visa ei
lė istorinių dokumentų ir 
politikų liudijimų.

štai 1939 m. spalio-lap- 
kričio mėn. Kremlius prime- 
-ė Pabaltijui karinių bazių 
ilgatermininę sutartį, kuri 
neva turėjo saugoti nuo va- 
xaių kaimyno užpuolimo, o 
tų pačių metų spalio 11 d. 
Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalų ministerijos jau buvo 
paruošta lietuviams, lat
viams ir estams naikinti 
slapta instrukcija (001223 
nr.). O juk Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės tada dar 
nebuvo bolševikų okupuo
tos- Vadinasi, jie viešai rė
kė. kad Į kitų valstybių vi
daus reikalus nesikiša, kad 
jiems rūpi išsaugoti Pabal
tijo nepriklausomybę, o pa
tys įuošėsi niekšingiems pa
vergimo žygiams. Lygiai to
kia veidmaininga ir šiandie 
jų politika.

1940 m. Lietuvą okupa
vus. ta slaptoji instrukcija

Ir tikrai klaiku, kada regi, 
kad laisvajame pasauly at
siranda bolševikų melui ti
kinčių. kurie dar taikstosi 
su jais taikoje sugyventi ar 
leidžiasi jų prikalbami net 
nusiginkluoti.

Su skaudančia širdimi 
šiandie prisimindami šiur
piąją birželio 13-14 d. naktį, 
prisimindami tremiamųjų 
raudojimus, dėl meilės ir iš
tikimybės savo kraštui ken
tėjusius ir mirusius, su pasi
piktinimu turėtume vyti iš 
savo tarpo visas tas velnio

DAR GALIMA GAUTI

labai ribotąDar turime 
kieki kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Po $1.00: J. Garoiis, Verona,
N.J., P. Dainius, B. C., Canada, i 

t G. Alalesky, Emeigh, Pa.. J. Ba- 
reikis, Mattapan, Mass., J. Yas-

(kūnas, Chicago, Iii., A. Brotz, 227 psl.. kaina tik $1.20. 
Delhi, Ont., Canada, V. Montvi- i 
las, Boston, Mass., A. Musaitis,

' Collins, Conn., A. Savickas,
Rockford, III., J. Bakanavičius,
Verdun, Canada, P. Skurskis,
Chicago, III., F. Mileckis, Wa- 
terbury, Conn., P. Chekaitis,
Middleboro, Mass., J. Baniulis, 

d Lietuvos žemės ūkį motorizavę. Teisybė. Cleveland, Ohio, Sholtman,

INAuJAUbiOa KNYGOS

Bernardas Brazdžionis

TĖVYNĖSPOTERIAI

Tėve mūsų. kurs esi prie Baltijos.

Teesie šventas tavo vardas,

Teateinie tavo Nepriklausomybė,
Teesie tavo laisvė, kaip žmoguje, taip ir ant žemės, 

Kasdieninės savo meilės duok mums šiandieną 

Ir atleisk mums mūsų pareigas,

Kaip ir mes atleidžiame savo priešininkams,

Ir pra vesk pro nutautėjimo pagundą.
Bet gelbėk lietuviais likti. Amen.

Lietuvių Kongresas
kos Lietuvių Kongrese at
stovaus Jonas Stikliorius. to 

Be visos ilgos eilės jau pa- sąjūdžio vicepirmininkas-
Lietuvos konsulas Los

Komiteto nariai

skelbtu senatorių
J,

ir kong-
resmanų. maloniai davusių . . ...

Angeles Julius J. Bielskis,savo šutlKnną nuli misų 
kongreso Garbės komiteto 
nariais, naujai į 
eiles įsijungė vėl šie JAV 
politikos vyrai: šen. Thomas 
-J. Dodd. Conn.. Altui atsiun
tė labai nuoširdų laišką, dė
kodamas už pakvietimą į 
kongreso garbės komitetą. 
Pasižadėjo pats kongrese 
dalyvauti. Šen. Philip A- 
Hart. iš Michigan valst. pri
imdamas kvietimą linki 
kongresui didelio pasiseki-

gegutes." kurios, tupėdamas m0 ir Į*.31? žada jame daly- 
laisvėje ir pertekliuje. nuo-: vaulL lietimą. Garbes ko-

dėkodamas ALT vadovybei
to komiteto už kvietimą i kongresą Wa- 

shirgtone, savo laiške tarp 
kitko rašo:

Hartford, Cor.n., W. Mikonis, 
Rochester, N.Y., J. Balčiūnas. 
\Vaterbury, Conn., S. Parazins- 
kas, Brooklyn, N.Y., F. Silius, 
Chicago, 111.. S. Šidlauskas, Bal
timore, Md., J. Adomėnas. 
Montreal. Canada. J. Burniaus- 
kas, Baltimore, Md., J. Stepp, 
Titusvilie, Fla., A. Minkaitis, 
Dorchester, Mass., S. Broun, 
Frankin,, Mass., Styrienė, Sto
ne Ridge, N.Y., K. Skimelis, 
Brooklyn, N.Y., T. Mickus, Nev. 
Haven, Conn., G. Blažonis, La\v- 
rence, Mass., S. Juškus, Chica 
go, III., J. Simonavich, Granby. 
Gonn., P. Petrauskas, Quebec 
Canada, G. Skinzera, Bristol 
Conn. E. Trumpickienė, Akron 
Ohio. R. Kirtiklienė, Akron, O 
hio, F. Schultz, Woodhaven, N. 
Y., S. Crist, Milford, Conn., J. 
Jakštys, St. Petersburg, Fla. 
Emilija Cecilio, St. Petersburg, 
Fla.. P. Mačys, Woodhaven. N. 
Y., J. Kantauskis, Lewiston, 
Me., Koncienė-Čiurlionytė, So. 
VVeymouth, Mass., A. švedai 
Montreal, Canada, J. Yuškis, 
\Yyandoite, Mich., A. Laurutis, 
Dorchester, Mass..

Po 0.75: J. Supinsky, Shady- 
sidem. Ohio, J. Čuprinskas, Chi 
cago, III.. S. Yuskevičia, Wilkes 
Barre,Pa.,—$0.70.

R J agi ramakasD.. x u en 7K. • r. «.

! Chicago, Ilk, Glaveckienė, Balti- 
| more, Md., G. Ruskys, Sask.

veje ir pertekliuje 
lat kukuoja mums apie Lie
tuvos pavergėjo laimėjimus, 
apie su juo bendradarbiavi
mo reikalingumą ir apie ga
limus laimėjimus nusilen
kiant savo tėvynės amžina
jam priešui. Tai būtų geriau
sias ir konkretus nelaimės 
dienų paminėjimas-

J. L. Padagas

Liaudies meno paroda 
Leningrade

{Į

Leningrado etnografijos 
muziejuje įrengta lietuvių,' 
liaudies meno paroda turi 
didelį pasisekimą.

Pradžioje buvo manyta, 
kad paroda užtruks tik pus
antro mėnesio. Dabar ji pra
tęsiama iki lugpiūčio mėn.

Be kitų, parodą aplankė 
Anglijos. Prancūzijos. Suo
mijos ir kai kurių Afrikos 
šalių turistai.

mitetą maloniai pneme šen 
Stephen M. Young, Ohio. 
šen. Harrison A. Williams, 
Jr-. New Jersey. šen. Abra
kam Ribikoff. Conn.. šen. 
Leverett Saltonstall. Mass., 
o kongreso narys Edvvard J. 
Dervvinski. 4 distr.. Ilk, 
džiaugiasi skaitęs Sun Ti
mes dienrašty įdomų straip
snį apie Lietuvių Kongresą 
Washingtone. Jis rašo. jeigu 
jis galėtų būti mums kuo 
nors raudingas Washingto- 
ne. kuo nors mums pagelbė
ti padėti, prašo su juo palai
kyti asmenišką ryšį. ir jis 
lietuviams padės, kuo tiktai 
galėdamas.

"Spaudoje ir kitomis prie
monėmis keltina viešumon 
jau aiškiai pasirodžiusius 
naujus "veiksnius“, bruz
dančius prieš Lietuvos lais
vinimo reikalus. Aišku, šiuo 
tarpu tokie yra visi tie. kurie 
agituoja, tempia ar bent pri
taria bet kokiam bendradar
biavimui su Lietuvos oku
pantais — pavergėjais. To
kius gaivalus reikia kelti 
viešumon, plėšti nuo jų "ge-

P. Zabiela, Verdun
Jonkevičius, Dorval 

J. Walent, Stoughton

Canada,
Can.,A.
Can.,
Mass.

Po $0.50: V. Witkauskas 
Poquonck, Conn., F. Valentuke- 

' vičius, Nashua, N.II., G. žilins 
kas, Millinocket, Me., Z. Locke 
Churla Vista. Calif.. Luidzienė 
Elizabeth, N.J., P. Tamulevi 
čius. Dorchester, Mass., J. Cha- 
zulis, Rockford. Ilk. A. Melkun 
Maspeth, N. Y., Kaupienė 
Brooklyn, N.Y. A. Basis, Mo
line, Ilk, J. Mockūnas, Darby 
Pa., J. Tunkūnas, Gardner

ros valios kaukę,“ nurodyti Mass., A. Sirvid. Schenectady 
jų daromą lietuvybei žalą ir 
tuo sulaikyti juos ruo gerų 
lietuvių išnaudojimo. Tuo 
reikalu yra lauktinas Ameri
kos Lietuvių Kongreso aiš
kus pasisakymas.“

Clevelando ALT skyrius
savo atstovais į Amerikos 
Lietuvių Kongresą Wa- 
shingtone išrinko šiuos sky
riaus valdybos narius: V.
Kasakaitį. L. Leknicką, A.!
Pautienį ir K- Žiedonį. Dele
gaciją pas Ohio senatorius

iš motinų ir pakrauti į atski
h' 'Tik“riai K' 3™1™8 slaptosios polici-| paveiston^vos vart0. 

seimai ve'iau pavyko vėl su- i &
sitikti. nes vieni mirė pake
lyje. o kiti buvo išsklaidyti 
po įvairias vergų stovyklas 
ir ten baigė savo gyvenimą.

Kelionė į ištrėmimo vie
tas tęsėsi kelias savaites.

jos komisaro pavaduotojo'* • • > . -•
Ivano Sierovo buvo papildy- sQJun&a aimejo pe ei- 
ta ir patikslinta nurody- namą« >'aud»"?« vėliavą, 
mais. kad... "trėmimo ope-į Nieko nuostabaus, jei ir 
racijų metu su žmonėmis okupacijos sąlygose Lietu- 
elgtis griežtai, nekreipiant vos kooperatininkai pirmau-

ir Atstovų Rūmų rarius su- 
Mažosios Lietuvos Rėžis- darys tie patys keturi atsto- 

tenciniam Sąjūdžiui Ameri-1 vai.

jokio dėmesio į pareiškimus, ja, nes Lietuva nepriklauso- 
Tremiamiesiems vagonuose kiekviena bebandantį bėgti mybės metais yra buvusi di- 
stigo ne tik maisto, bet ir ar priešintis — šauti vieto- delio kooperatinio sąjūdžio Sta,inas* *rabe gulėdamas, velniškai šypsosi, prisiminęs jo isaky- 
vandens bei oro- Nebuvo į- je be įspėjimo.“ Taip pat šalis, i n,u pykdytus žiaurumus Pabaltijo valstybėse.

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 
patašyta 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- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,

N.Y., M. Bagdonas, Schenecta 
dy, N.Y.. L. Konces. So. Wey 
mouth, Mass., J. Meškauskas 
Southboro, Mass., G. Petchuk. 
VVilkes Barre, Pa., P. Teleiša, 
Ozone Park, N.Y., Muralienė. į 
Lawrence, Mass., Grenevičieno. 
Spencer. Mass., Kundienė, Seat- 
tle. VVashington, C. Pctkūnas. 
Phila.. Pa.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdn 
gą ačiū’

Keleivio Administracija
GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva“, kaina $6.00.

Stasio Micheisono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje." 
kaina minkštas vršeliais $4 
kietais $6.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno 
iant", kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai", kaina $6.00.

premijuota knyga, 80 
kaina $2.00.

ps'

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Micheiso

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............................ $1.80,

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
MATIKA. 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGricraitytė, 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.

E. Broadway,
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Te va

— Jes. Maiki. yra. Kaip 
sakiau, Lietuvoje mano lai
kais retai kam dantis skau
dėjo. ale jei kam suskaudė- 
davo, tai felčeris tam pa
statydavo pažandėj koki tu
ziną dielių. kad iščiulptų 
pagedusĮ kraują, ir raidavei 
pamačydavo. Kodėl Ameri
koje to nėra?

— Seniau, tėve, ir Ameri
koje buvo vartojami visokie 
buitai. bet dabar burtų vie
tą užima mokslas, šiandien 
jau ir Lietuvoje felčeriai 
niekam kiaujo netraukia.

— O ką gali žinoti. Mai
ki? Gal ir traukia.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Moderni mergaite, parašė 
Stasys Yla, 289 psl.. kaina 
$2.50. išleido Immaculata 
Pi ess. Putnam. Conn.

KELE1VIO ATSTOVO
ANGLIJOJE ADRESAS:
J. VENSKCNAS 

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSH1RE, SCOTT- 
LAND.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Vilniečiai išmetė Vienybės 
redaktorę

Ilgai planuotas ir seno
kai garsintas Vilniaus Kraš
to Lietuvių S-gos JAV ir 
Kanadoje esančių skyrių at
stovu suvažiavimas tapo kū-

gar.a Įdomi drama.
Į posėdžius atėjo Vieny

bės redaktorė Salomėja 
Narkėiiūnaitė. Atėjo, kaip

Vakarienės metu kitoje 
salėje buvo perskaityta vi
sa eilė sveikinimų. Jų tarpe 
buvo Vliko. diplomatų šefo 
Stasio Lozoraičio, prelato 
Mykolo Krupavičiaus, vals
tiečių liaudininkų, dr- Mari
jos Gimbutienės. LB centro 
valdybos, laikraščių Darbi
ninko. Draugo. Dirvos ir 
kartu Vilties draugijos svei
kinimai.rengėjai prieš ir po mums. 

nu š. m- gegužės 30 d. Nuo spaudos atstovams pasako-
gana ankstaus ryto (9 vai.) jo. ne tik nekviesta, bet ir jusi S. Narkėiiūnaitė ’ teisy- 
iki 5 vai. vakaro Lietuvių laišku bei vakarykščiai as- bės ieškoti“, bet jau dabar 
namuose, tik su viena gal meniškai įspėta, jog esanti išmesta nebuvo, rors žodžio 

ir negavo.
Gyvas, darbingas ir idea

lizmu persunktas vilniečių 
suvažiavimas Lietuvių na
mams ir Detroito lietuviams 

JO apskritai suteikė didelę gar

... IV. .. . - - JOg45 minučių pertrauka, buvo suvažiavime nepageidauja- 
tęsiami posėdžiai, skaitomi ma. Pirmininkaująs Valeri- 
ref etatai. vyko gyvos disku- jonas Šimkus redaktorę, 
sijos, iki 15-kos punktų Į "kurios laikraštis teigia, jog 
darbotvarkė buvo baigta. du trečdaliai dypukų yra 

Suvažiavimą atidarė V. žmogžudžiai“ (maždaug 
K.L.S-gos Detroito skyriaus j žodžiai svetimženkliuose ),

Į vakarienę vėl buvo atė-

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio admi- 
nistrac’joj už 50 centų.

— Maik, ar nežinai lie- ? — Bet aš ir aiskrymo ne-
karstvų nuo dantų skaudėji- valgau, 
mo? — Tėvas gauni cukraus

— Ar labai skauda? su kitais valgiais: su duona.
— Jes. Maiki. skauda su kava, net rūkytas kumpis: ; j ~

kaip pasiutę. Ir gyvatinė Amerikoje yra cukrum už- Šiandien, kada prieš 10 
nieko nemačija. ' ; darytas. ” metli mir?s Juozas Stalinas

_  Žinoma, “gyvatinė“; — Nu. tai pasakyk, kaip Į pačių komunistų paskelb-
nėra joks vaistas. cukrus gali dantį sugadinti?; tas didžiausiu

— Nu. tai ką daryti? —Kol cukrus yra cukrus, j ir jo lavonas
— Nueik pas dentistą. tė- tėve, jis dantims nekenkia, mauzoliejaus

ve. ' Eet burnoje, tarp
— Tau. Maiki, lengva pa

sakyti: ”nueik pas dentis
tą.
už
lupa tau etanų ir dar reika.;£
tauja, Kaa uzmoKėtuni. įsa,: _Sakab cukrus ištirpina
o as nebagotas- Jau trecia j . „ ,, dantų emalę?Inlio Lronv n*7 hnrrlo no. « c

— Taip, tėve- 
— O kas tai per štofas ta

žmogžudžiu 
..išmestas iš 

Maskvoje, la- 
dantu. bai įdomu paskaityti Kelei- 

cukrus pavirsta į rūkšti, ir vio prieš 15 metų išleistą 
ta rūkštis pradeda tirpinti knygelę —
dantų emalę; o kai emalėBet žinai kad deniistai kįūr da jau atsidar0 

dyką dantų negydo. Is- ^klobams keIiįs ; dantiei
JUOZAS STALINAS, 

AR3A KAIP KAU-
IZ i -70 rs. “ DA7KAIMN.

nedėlia kaip už burdą ne
mokėta.

— Bloga, tėve, kad jau 
baigi amžių gyventi, o netu- emelė? 
ri nieko susitaupęs. Reikėjo — Ar nori žinoti ? 
pagalvoti apie senatvę, kol J — Šiur, kad noriu.
dar buvai jaunas. j — Gerai, mėginsiu paaiš-

— Maiki. aš nenoriu kinti. Matai, dantys suside-
klausytis tavo pamokslų, i da iš kelių dalių. Nekalbant 
Verčiau pasakyk man, ko- ' apie J° kaulinę šaknį, viršu- 
dėl dantis skauda? tinė jo dalis yra aptraukta

— Todėl, kad sugenda. labai kietu sluoksniu, kuris

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIŲ .M

Kaina 25 centai.

ŽODYNAI

— O kodėl jie sugenda? 
— Čia. tėve, civilizacija

kalta.

vadinasi emalė. 1 ai yra lyg

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368

ir kokia glazūra, kuria būna! psl. apie 20.000 žodžių, kai 
emaliuoti puodai ir kiti; 
daiktai. Danties vidury, po 
emale. yra jau minkštesnė 
medžiaga, vadinama dan-

valdybos pirmininkas Al
bertas Misiūnas. Jis kreipėsi 
į 25 rinktus atstovus iš Bos
tono. Chicagos. Clevelando, 
Detroito, kanadiškių Toron
to, Hamiltono ir St- Catbari- 
nes. o taipgi į geroką buri 
svečių Maironio posmeliu, 
prasidedančiu žodžiais "0 
Vilniaus nepamiršk, lietu
vi.“ linkėdamas darbingų 
posėdžių. Invokaciją-maldą 
sukalbėjo kun. Kazimieras 
Simaitis. Po jo prabilo irgi 
detroitiškis YKLS-gos cent
ro valdybos pirmininkas 
Kazys Veikutis, pasveikin
damas su gausia Chicagos 
delegacija atvykusį gen. 
Stasį Dirmantą ir paprašy
damas susikaupimo minute 
pagerbti neseniai mirusį są
jungos narį prof. Viktorą 
Biržišką. Į prezidiumą pa
kvietė pirmininku Stasį 
Lazdini, o sekretorium — 
Mariją Noreikienę. Vėliau 
buvo pakviestas ir antras 
pirmininkas Valer. Šimkus- 
Rezoliucijų komisijon pa
kviesti Antanas Petkauskas 
ir Marijonas šnanštys.• ----- ----- * —w -

Pirmąjį referatą už neat
vykusi bostoniškį A. Jukne
vičių perskaitė irgi bosto- 
niskis Stasys Griežė-Jurge- 
levičius. Tai buvo pereitos 
centro valdybos ataskaitinis 
pranešimas, kurį sekė disku
sijos.

LB Detroito apylinkės 
valdybos pirmininko Vlado 
Paužos sveikinimo kalbą iš
klausę ir gerai paploję, su
važiavimo dalyviai girdėjo 
centro valdybos pirm. K. 
Veikučio ilgesnį referatą a- 

$4.00 pie Vilniaus teisinę padėtį
Anglu-lietuviu kalbos žo- ir rezistencinės veiklos gai-

. . bę. Gaila, kad kiek mažoka 
.... . , ę apleistu detioitiškių suvažiavimo po- 

Posedziai keliom minutėm godžiuose dalyvavo kaip 
nutiūko. Tarp atstovų vyko sveėjaj nors jįems visiems 
pasnabzdims pasitarimas, durys buvo atidaros, visi ga- .
Pirmininkaujantis paskelbė ,ejo būti ne tik stebėtojais, apžiūrėti).
priešpiečio pertrauką. Po___________________________ _ ____________
pertraukos buvo pravestas
(slaptas) balsavimas, kurio 
išdavoje 21 posėdžio dalyvis 
pasisakė už S. Narkėliūnai- 
tės išmetimą iš salės iri 
penki grąžino tuščius la-> 
pelius, o vienas su žodžiu 
“susilaikau.“ V. Šimkus vėl 
aštriai, bet vis dar su ”jūs“, 
reikalavo S. Narkėliūnaitę 
apleisti salę. S. N. kelis kar
tus prašė žodžio, bet pirmi 
ninkas jai kalbėti neleido, 
sakydamas, kad "perdidelė 
būtų garbė jums šiame susi
rinkime kalbėti?* Pagaliau 
S- N. atsistojo ir bandė aiš
kintis “nelegaliai“, vis susi
durdama su galingu pirmi
ninko balsu ir, jei neklystu, 
abu priėjo prie "tu“ kreipi
mųsi. Pagaliau pagrasinta 
pašaukti policiją. Tada S.
Narkėiiūnaitė salę apleido, 
nepadariusi nė vienos nuo
traukos (ji turėjo su savim 
foto. o gal filmavimo, apa
ratą.

pareikalavo

bet tarti ir savo žodi.
Po darbo vilniečių dele

gatai susilaukė gražios pra
mogos tuose pačiuose Lietu
vių namuose tuoj po vaka
rienės. besigėrėdami šv. An
tano parapijos choro kon
certu. Čia Vilniaus garbei 
skirta daina koncertas buvo 
pradėtas, o kita Vilniaus 
daina baigtas. Gi visas kon
certo turinys buvo puikus, 
nes repertuaras naujas, o 
muz- Alberto Mateikos ge
rai išlavinti choristai, solis
tai ir vyrų trio.

Koncertas tiek visus su
žavėjo, kad V. Šimkus po jo 
spontaniškai pašoko chorą 
sveikinti ir chicagiškių var
du padovanojo vieną pa
veikslą iš dviejų vilniečių 
37 kūrinių parodos (Ida Va- 
lauskienė buvo išstačiusi 7 
paveikslus, o Tadas Sparkis 
30. Gaila kad paroda beveik 
nebuvo skelbta, tad publika 
neturėjo progos ją geriau

Keleivio draugų veidrodis
Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto Draugiją, 
kuri buvo South Bostone ir 
ten veikė jau nuo 1894 me
tų. Taigi Anesta nuo pat pir
mųjų savo atvykimo dienų 
pradėjo dalyvauti Amerikos 
lietuvių organizaciniame 
veikime- Paminėtose drau
gijose jis išbuvo nariu iki jų 
likvidavimosi.

D.L.K. Vytauto Draugija 
nustojo veikusi 1954 metais, 
o Lietuvos Sūnų Draugija— 
1958 metais.

Nuo 1925 metų iki pat jos 
likvidacijos Anesta dalyva
vo ir Susivienijimo švento

Paskutiniuoju laiku bos- Kazimiero Pašalpinėje Dr- 
toniškiai pasigenda vieno ; je. Nuo 1910 metų jis akty- 
aktyvaus įvairių susirinki-. viai dalyvavo Lietuvių Soci- 

J mų, posėdžių ar piknikų da- alistų Sąjungos 71 kuopoje 
ir ėjo visokias pareigas, o 
paskui persikėlė į tos pačios

VINCAS ANESTA

Po priešpiečių pertraukos 
pranešimą apie sąjungos lė
šas. neatvykus iš Clevelan
do atsto/ui K. Gaižučiui. 
perskaitė St. Griežė-Jurge- 
levičius. Diskusijos. Sekė V- 
Šimkaus pranešimas ”Wa- 
shingtone statomos koply

lyvio. Seniau, būdavo, Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos su
sirinkimuose vis matai drau- Sąjungos 60-tą kuopą, kur
gą Anestą sėdintį už stalo ir 
popierius besklaidantį ar ką 
nors Įsakmiai šnekantį ir į- 
rodinėjantį. O jau vakarie
nėse tai jau būtinai prie ba-

čios vardo reikalas ir išva- 10- zjurst^ pasinsęs visus 
dos." Čia labai ilgos ir kare-! sav0 šypsniu apdalindavo ir
tos diskusijos. Iš tiesų, kop
lyčios reikalas, kaip raudo
nas siūtas, tęsėsi nuo pat ry
to. vis ir vis ji užsimenant, 
vis ir vis prie jo grįžtant. Po— Ne. Maiki. aš nemisii- 

nu. kad cibulizacija būtų
kalta. As cibulių visai ne’.j-iena kurion ateina dantų 
valgau, o vistiek skauda. A-< nervaj Ko, emalė sveika
menkonai is tolo cibulių bl- būna sveikas ir dantys., w • t£i°‘ —
JOSI. kad nesugadintų M! Bet, kaip sakiau, emalei pra-i <lv„a«. Vidaus Peteraičio. II ,n“'SJfkr¥lL,Sg,Tvi£ AuŠTOS Vartų ne

maloniai užkalbindavo. Ir 
jis vis prie išdaigų! Net stik
liuką būdavo maloniau prie 
tokio ”barmano“ išgerti. 
Todėl nenuostabu, kad 
pasigendama. Kur gi

visą laiką buvo valdyboje. 
Ten ir dabar tebėra. Sąjun
gai perėmus Keleivį. Anesta 
pasidarė jo patikėtiniu ir vi
są laiką tas pareigas eina-

1928 metais buvo įsteig
ta 359 kuopa Lietuvių Susi
vienijimo Amerikoje, ir A- 
nesta buvo vienas iš tos kuo
pos steigėjų. Kuopa yra 
Dorchestery. kur ir Anesta 

į persikėlė gyventi. Jis visą 
laika buvo tos kuopos val-dynas, v. Baravyko. 

»• ,000 žodžiu, 583 pus 
k~ma ...............

A. Misiūno

Lietuviškai angliškas prižiūrimas bridge. Dorchester)’
kvapo o jų dantys dar pras- kiurus atsidaro mikrobams! laida, daugiau Kaip 30.000 
tesni- Apie puse jų vaikščio
ja jau su falšyvais dantimis.
Ir pas dentistą nuolat lanko
si, ir visokiais brušiais savo 
dantis brušiuoja. o vistiek 
jie išpūva ir dac oi. Lietuvo
je to nėra. Mano laikais te
nai nebuvo nei dantistų, nei 
bnišių. o žmonių dantys bū- Į 
davo kaip iš plieno, riešutus1 
triuškindavo kaip replėmis?

— Tėve. ne vien tik Lie-

Kaip
kelias į dantieną. Ir kai jie žodžių, 586 psl., kaina $7.00 
tenai įsigauna, tada jau pa-
sidaro bėda- Cukrus tą bė
dą -padidina, jeigu jis Įsi
gauna į dantieną. Kartais 
tik vienas dantys skauda, 
bet žmogus jaučia skausmą) 
visoj žando pusėj. Tai yra 
dėl to. kad visi dantų nervai' 
išeina iš to paties žando ner
vo. Todėl, kai tik emalė

. ,............ A , prakiūra, dentistas turi jątavoje kaimiečiai turi gerus £teisvtk 
dantis. Afrikos gyventojai?
Amerikos indėnai ir eskimai — Ar gyvuliams dantys
taip pat neturi bėdos su savo! ilgi skauda?
dantimis. ' — Tas nėra tikrai žino’

Lenkijos bažnytinės provin- yienas bejojo- 
cijos sudėties klausimas", 
šie visi trys referatai buvo 
diskutuojami ilgai ir karštaiDabartinės lietuviu kalbos 

žodynas, .edagave picf. J.
Balčikonis ir kt., yra apie buvo nemažai bendro. 
15,000 žodžių, 990 psl., Šių diskusijų vidury, 
kaina ....................... $12.00 dudieniui artėjant.

tačiau susirinkimus lankyti Bostone o Lietuvių Darbi; 
leidinio : ar nest,Prus- ninku Draugijoj be Anestos
gyveni- Vincas Anesta gimė 1885 neapsieidavo joks įvykis.

Toronte išleisto
"Vilnius Lietuvos _ w

. . • . •• me“ piniginę ir statistinę mJu'eruiKirio^O^diėna .Io‘ Todėl J° šiandien taip irkartu, nes visuose trijuose pada,.ė Jel.onimas guoli Zro20<bendri pasigendame.

Cicėnas (torontiškis). Po to Lukšiūtė-Anestienė buvo 1910 metais balandžio 17
ivvko sekė sąjur!g°-S statut0 Pakei' mažažemiai ir gyveno Vis- dieną Vincas vedė Michali- 
J* klausimas bandant _ • i • ___ na Jurpvicintp. -Ti aktingai»timo klausimas, bandant miestelyje* Vilkaviš- n3 Jurevičiūtę- Ji aktingai

statutą padaryti gyvenimiš- apSkr. Ten ir Vincukas veikė Lietuvos Dukterų Dr- 
kesnį tiek naujų narių prie- gimė Ten ir moksiUs ėjo: j°ie Cambridge. Toji drau-
mimo atžvilgiu, tiek ir vai- tris bernas vietos mokykla gija ten gyvavo jau nuo

yra neturtingos ūkininkės Dauginės įna- dybos funkcijonavimo. lankė. Prie Vokietijos rūbe- 1^07 metų. 1913 metais bu-
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 0)ar praleidau, kad kelis, žiaus gyvendamas. Prūsuo- vo nutarta jon įsileisti ir vy-
inamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį. jos kiemą kartus buvo liečiamas repre- se piemeniu tarnaudavo. rus ir ^uvo sudarda L. Sū-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklvs

kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- zentacirio Vilniaus ženkle- Taigi prie vokiškos tvarkos Dukterų Draugija. A-
žame ūkelyje vyksta kava?, sudaromo? kariškos sąjungos, lio išleidimo klausimas ir jau buvo pripratęs. 0 1905 Arestos priklausė ir 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, nutarta ženkleli išleisti cen- metais jis atsirado \okieti- Laisvės choiui Cambiidge. 
kai kurie gyviai’laikosi ner-ri’aliai. o stipresni? laimi, nors tro valdybos iniciatyva). jos gilumoje, Elberfeld. Bet ^14 metais susilauke duk-
ir jam tenka priešų dantų ir aštriu snapu paragauti. Referatą spaudos įeikalu ten nė metų neišbuvęs. 1906 es, . ’ - h Jr

skaitė Kazys Baronas. Jis m. kovo mėn. jis jau atsidū- ma laimingai ir laoai oai- 
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems irgi sukėlė "ginčų, beieškant re Cambridge. Mass.. kur niai sugyveno-

tėve. ku- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę to? apy- būdų. kaip vilniečiai geriau tuo laiku gyveno jo pusbro- Anestos — draugiški, su-
riai? ricaudėiima* galima lai- sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- galėtų savo reikalus aiškin- iiai Darisevičiai. gyvenami žmonės, tad ir

rinia? kokiu kinai užmarinti? Bet kai už- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gauriai iliustruo- ti plačiajai visuomenei: per draugų visada turėjo mau
dantys ir ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiams kuriame nors laikraštyje Tada Cambridge buvo gybę. Malonu būdavo diau

ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu
— Vadinasi, cibuliai ne- tų sugedusi dantį reikia

— Nu. tai pasakyk, ko- ma. tėve.
dėl? — 0 man skauda. Maiki.

— Todėl, tėve, kad jie Negerai, kad tu nežinai lie- 
valgo paprastą maistą. Jie karstvų. 
nežino. • kas yra “aiskry- — Yra vaistų, 
mas“, visokie
pudingai ir saldainiai, kokių 
prasimano miestu civilizaci- marinimas praeis, dantys n 
ja. Todėl aš ir kaltinu ją- vėl skaudės- Kad neskaudė-

.................  tų sugedusį dantį reikia
kalti. duoti dentistui užtaisyti, ar-

_  Ne. tėve. civilizacija ba visai ištraukti. Kitokio
ne cibuliai. I būdo nėra. 1

Užsakymu? ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

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

(dienraštyje?) Įvestą vii- ką tik Įsisteigusi Lietuvos gams juos aplankyti, o susi- 
niečių skyrių, ar atskiru sa- Sūnų Draugystė, ir naujai tikti tekdavo visiems, kas 
vu metraščiu. Posėdžiai ir atvykęs sūnus tuojau i tą tik dalyvavo tose pat drau- 
oficialios diskusijos baigėsi draugystę Įsirašė, o balan- gijose.
5:15 vai. vakaro. . džio mėnesi jis Įstojo ir ji (Nukelta j 7-tą psl )
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VYTAUTAS TAMULAIT1S

Būgnininko sūnus
____________

Būgnininko sūnus tuo metu sirgo ir negalėjo matyti, 
kas dėjosi mieste. Karščiuodamas, neramus vartėsi lovoje. 
Didelis liūdesys spaudė jo krūtinę. Jis negalėjo atsikelti 
ir išbėgti i gatvę.

Iš trumpų tėvo žodžių sūnus žinojo, kad i miestą 
atėjo pulkai svetimos kariuomenes, dar niekad nematyto
mis uniformomis. Kareiviai žygiavo gatvėmis, važinėjo 
kriokiančiomis mašinomis, nuo kurių sunkumo linko gat
vių grindinys ir drebėjo mediniai priemiesčio nameliai.

Tėvas grižo pietų pavėlavęs. Netaręs nė žodžio atsisė
do už stalo. Nieko neragavo, tik šaltai pastūmė i šąli 
lėkštę. Paskui pasirėmė kumštimis galvą ir ilgai rymojo. 
Sūnus bandė jj kalbinti, bet tėvas tik pakilo, priėjo prie 
lango ir. Įsmeigęs akis. žiūrėjo i tolumą, kur mėlynavo 
pavasario dangus. Berniukas žiūrėjo į pabalusį tėvo veidą, 
norėdamas jame išskaityti viską, kad dėjosi jo širdyje. 
Bet tų minčių negalėjo suprasti.

Kai būgnininko sūnus pasveiko ir išbėgo i lauką, 
daug kas kareivinėse jau buvo pasikeitę. Takai ir aikštės, 
apsodintos gėlėmis, buvo pilnos popiergalių ir šiukšlių. 
Niekas dabar jų nešlavė ir netvarkė- Didelių ir sunkių 
mašinų ratai buvo išardę gėlių lysves ir baltus akmenėlius 
patakėse. Net aukštas vėliavos stiebas aikštės viduryje, 
kuriame plevėsuodavo šilkinė vėliava, buvo neatsargaus! 
važiuotojo nulaužtas ir gulėjo sutriuškintas žemėje.

Būgnininko sūnus išsigandęs dairėsi aplink. Viskas, 
ką tik išvydo, buvo taip greit, per toki trumpą laiką pasi
keitę. Kareiviai vaikščiojo būreliais tylūs ir rimti. Susėdę 
kareivinių aikštėje, jau nešūkavo, netriukšmavo. Neuž
traukė nė kaito skambios dainos, c tik ištisas valandas 
sėdėjo be žodžių, žarstė kojomis žvirgždo akmenėlius, 
rūkė ir iš piktumo spjaudė. Buvo toks gražus sekmadienio 
lytas, o jie neapsivilko savo išeiginių rūbų. nesirikiavo 
aikštėje Į lygias, plienines eiles ir nesirengė eiti i bažny
čią. Nyku ir be galo graudu pasidarė būgnininko sūnui 
širdyje...

Jis atsisėdo ant žemės ir iŠ didelio nusiminimo ėmė; 
pešioti žolę. Staiga pamatė per aikštę ateinanti pulko va
dą. Ak. ir jis buvo visai nebetoks. Ėjo nuleidęs galvą, 
nekreipdamas nė mažiausio dėmesio i tą netvarką, kuri 
čia buvo. Lyg po baisaus smūgio, jis ėjo sunkiais žings
niais. net nežiūrėdamas i atiduodančius pagarbą kareivius.

Kažkas skaudžiai sugnybo būgnininko sūnui širdį. 
Jis norėjo net pravirkti. Taip jam pagailo to seno, gar
bingo pulkininko. Jis atsikėlė nuo žemės ir nusekė paskui 
jį. Prie budinčio durų vienas iš pirmųjų sužinojo, kad 
ateis į pulko kareivines visai svetimi. Ne tik ginklai, bet 
ir viskas, kas tik priklausė pulkui, turi būti sunešta i di- i 
džiules kareivinių arklides, prie kurių atsistos svetimųjų'• 
sargyba. O visas pulkas išeis kažkur toli. paniekintas ir [ 
nužemintas... ’

Tikrai atvyko svetimi kareiviai. Jie Įsakė nukabinėti 
nuo sienų paveikslus, rinko šautuvus ir šalmus, viską vers
dami i krūvą, be jokios pagarbos ir tvarkos. Viską būg
nininko sūnus matė. Bet kai numetė arklidėje ant žemės 
vėliavą, kuri aukštai iškilusi plevėsuodavo kareivinių 
aikštėje, jo net širdis apsivertė krūtinėje- Taip jis išsigan
do. šito tai tikrai nesitikėjo išvysti. Dabar jam daug kas 
paaiškėjo, ir jis suprato tėvo liūdesį...

Jis laukė tik. kol sutems. Kai kareivinių aikštė ištuš
tėjo ir aprimo, būgnininko sūnus atsargiai pakilo iš pa
tvorio. kur taip kantriai buvo išsėdėjęs visą dieną. Jis 
slinko arčiau prie arklidžių. Antroje pusėje, pro iškritusias 
seno mūro plytas, lengvai turėjo tilpti jo galva ir pečiai. 
Jis jau žinojo, ką reikėjo daryti.

Kai tik sargybinis nusisuko, jis voverės šuoliu prišo
ko prie skylės, akimirkai prisiglaudė prie mūro sienos. 
Dar vienas akimirksnis, ir jis buvo viduje. Tik ilgai grabi- 
nėjosi tamsoje, kol jo piršteliai užčiuopė brangų vėliavos 
šilką. Širdis taip smarkiai ėmė plakti, kad kraujas tvink
sėjo smilkiniuose, o ausyse net spengė. Jis greit susuko ir 
suvyniojo vėliavą, paslėpė po švarkeliu prie širdies ir 
tuo pačiu lengvu šuoliu spruko pro mūro skylę i aikštę.

Per daug jis skubėjo, ir bato galas užkliuvo už atsi
kišusios plytos. Būgnininko sūnus pasviro i priekį ir krito 
kniūbsčias ant žemės. Sargybinis staiga atsisuko, tvirčiau 
paspausdamas rankoje ginklą- Bet būgnininko sūnus jau 
buvo pakilęs nuo žemės ir bėgo. Vienas ir antras šūvis 
nuaidėjo tamsoje. Berniukas dar vis bėgo. Bet vėl ir vėl 
sudrebėjo oras. Staiga jis sukniubo veidu prie žemės, 
apipiltas deginančio karščio. Griebęsis ranka už peties, 
tyliai sudejavo. Pakilęs vėl bėgo greičiau, stipriai prie 
krūtinės spausdamas vėliavą. į kurią sunkėsi iš žaizdos 
kraujas.

— Tėte! — sušuko berniukas. įpuldamas į savo na
melį prie aikštės. — Išgelbėjau-., vė... vė.. — ir čia pat 
nualpo. _

KELEIVIS, SO. BOSTON

\iršuje Hindsoro kunigaikštis ir kunigaikštienė. <> 
apačioje jy vedybinė nuotrauka prieš 27 metus. Da
bartinis VVindsoro kunigaikštis yra buvęs Anglijos 
karalius, bet, norėdamas vesti nekarališkos kilmės 
moterį, atsisakė sosto ir ją vedė.

Stasys Santvaras 

APLEIDŽIANT TĖVIŠKĘ

Matau ai brolio degančią sodybą.
Žiūriu — suminti, sutrypti rugių laukai —
Ką kūrei, ką taupei, ką sėjai —
Viską, viską, broli, palikai...

Galvijai baubia nepagirdyti, nešerti.
Šuva prie deginamo svirno staugia —
O buvome visa širdim pamilę sentėvių pakrantę, 
O buvome giliom šaknim i ją įaugę-..

Galulaukėj parkritusį matau senelį tėvą.
Matau, kaip tremiami vaikai vagonuose užtrokšta. 
Kaip tolumoj ant žalio kalno
Nugriūna dideli bažnyčios bokštai...

Neliko nieko švento, nieko gryno, nieko doro —
Ir kankinio regiu sukruvintą vainiką,
Ir žmogžudį regiu, rankas mazgo j antį,
Kaip žvėrį alkaną, kaip žvėrį dyką...

Bet neraudok, širdie, neverk, sesule,
Sugrįši vėl į savo kiemą! —
Rugiai ir rūtos, kviečiai ir mirtos —
Žaliuoja rudenį, nemiršta žiemą..-

Prieš maždaug tris mėne
sius mes radome namus, ku
rie mums labai patiko, ir po 
to, kai mes susiderėjome 
dėl kainos, nuėjome pas a- 
gertą ir davėme devynis 
Šimtus dolerių rankpinigių. 
Mes pasirašėme sutartį, ir 
tas agentas taip pat pasira
šė. bet kai mano vyras pa
klausė. kada pasirašys pats 
namų savininkas, tai jo a- 
gentas pasakė mums nesirū
pinti. girdi, jo parašo užten
ka, ir savininkas vėliau pa
sirašys. Mes sutarėme „po
pierius pervesti'* birželio 15 
dieną.

Dabar mums paskambino 
agentas ir sako. kad mes ne
galime namų gauti, nes savi
ninkas nebenori jų parduoti- 
Esą. jam pačiam reikia, nes 
jo duktė išteka ir ji ten gy
vensianti. Agentas siūlo 
mums grąžinti rankpinigius. 
Tačiau mes nenorime rank-

geležinės uždangos, -liejasi 
ašaros, skausmas sukausto 
žmonių dvasią.

Gi mes čionai turime lais
vą valią, laisvas niekieno 
nevaržomas rankas. Tad ne
būkime apsileidėliai! Sku-

\aigSUlir

Tau, sese, keli klausimai PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

A. GERUTIENĖ
1. Ai. sėdėdama prie vai- mokyklos einam

giais apkrauto stalo, tu pa
galvojai. kad anoje pusėje 
geležinės uždangos tavo 
broliai ir seserys kenčia ne
priteklių?

2- Ar prisiminei mažus 
vaikus, kurie neturi tenai 
sąlygų sveiki užaugti — nė 
tinkamo buto. nė maisto, o 
ligoje negauna reikalingų 
vaistų?

3. Ar neužsidengei akių. 
spaudoje skaitydama, kaip 
Sibire vargsta ir nyksta ta
vo broliai ir tėvai? Ar pa
siuntei jiems nors menką 
siuntinėlį?

4. Ar tavo spintose tavo 
drabužių perteklius nebūtų 
geriau, tau atrinkus, pasiųsti 
toms tavo tėvynės sesėms, 
kurios neturi kuo apsireng
ti?

5. Štai čia spausdinamas 
mažo berniuko -laiškas iš 
Lietuvos, neseniai gautas. 
Atidžiai perskaityk ir pama
tysi. kaip ten kovoja ir ma
žas. ir senas, norėdamas pa
laikyti savo gyvybę.

„Esu dar nedidelis, bet ir 
man jau vargas įkyrėjo... 
Prašau kokios pagalbos 
man ir dar keturiems mano 
broliams- Mes esame labai 
neturtingi, dirbame kolūky
je ir me», maži, parėję iš

į darbą, j 
kolūkį, tai dar šiaip taip ga
lim išsimaitinti. Iš manęs 
darbininkas dar menkas, 
per atostogas ganau gyvu
lius. Apie apsirengimą nėr 
ką ir galvoti, tikrą skurdą 
kenčiam, mano jaunas pro
tas negali to išspręsti, argi 
visur taip vargingai žmonės

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

j praeitį?
Geriausia knyga su Lie- 

< tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga,

_ lengvai skaitoma, kaina — 
gyvena, ar tik pas mus. Esu $12 ,ą galile gauli KeIei„io
penktoje klasėje. 14 metų. 
į mokyklą einu 4 kilomet
rus. Žiemą, kai daug sniego, 
tai vargas, o vežti neturi 
kuo, nėra arklio.“

Birželio 14-15 — prisi
mintinos dienos, tragiškos 
mūsų tėvynės dienos. Ne
girdėtu nematytu žiaurumu 
buvo vežami mūsų tėvynės 
sūnūs ir dukterys užkaltuo
se vagonuose be maisto ir 
be vandens.

Argi nėra žinoma iš spau
dos. jog ir dabar pavergtos 
Lietuvos gyventojai verbuo
jami ir vežami darbams į to
limus sovietiškosios Rusijos 
užkampius, neva kaip „sa
vanoriai.“ Taip išvežamas 
ir sunaikinamas skurde Lie
tuvos jaunimas sunkiausiem 
vergų darbam- Taip išveža
mi ir kiti. kurie sudaro tin
kamą darbo jėgą.

Ir šiandien dar tenai, už agresinių veiksmų

administracijoje.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje Hrancūzijos ambasado
rius Roger Seydous pareiškė 
remiąs Kambodijos kaltinimą, 
o Kambodija, kaip žinoma, kal
tina JAV ir P. Vietnamą dėl

Puslapi? šeštas

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa

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

Klausimas , pinigių atgal pasiimti, nes 
j namai geri ir visi mums sa
ko. kad juos gerai nupirko
me. kad jie vertesni, negu 
mes už juos sulygome mokė
ti.

Ar gali agentas taip dary
ti ir ar mes galime ką nors 
darvti. kad nenustotume tu
namų.

Mass.
Atsakymas

J. R.

Priemonės, kurių Tamsta 
gali imtis šiuo reikalu pri
klauso nuo to. koks susitari
mas buvo padarytas tarp na
mų savininko ir jo agento 
dėl namų pardavimo. Jei 
namų savininkas žodžiu ar
ba raštu susitarė su savo a- 
gentu surasti jam pirkėją, 
tada. pasirašant Tamstai 
pardavimo-pirkimo sutartį, 
ta sutartis turėjo būti pasi
rašyta paties namų savinin
ko. Dažniausiai taip ir daro

ma- Namų savininkas pave
da agentui surasti pirkėją; 
tada. agentui pirkėją sura
dus ir susitarus dėl kainos, 
pasirašoma pirkimo-parda
vimo sutartis. Tačiau tą su
tartį turi pasirašyti pirkėjas 
ir pats namų savinjv.kas 
(taip pat ir jo žmona, jeigu 
jis yra vedęs). Tik retais 
atsitikimais namų sąvinin- 
kas įgalioja savo agentą 
(ir tai būtinai privalo būti 
raštu) ne tik pilkėją jam 
surasti, bet taip pat pačius 
namus „perleisti” pirkėjui. 
Tokiu atveju agento parašas 
būtų pakankamas. Jei namų 
savininkas yra vedęs, jo 
žmonos parašas taip pat 
reikalingas ant tokio įgalio
jimo (power of attorney). 
Aš abejoju, kad agentas 
Tamstos atsitikime turėjo 
savininko įgaliojimą na
mams parduoti. Greičiausia 
jis tik buvo įgaliotas pirkėją 
surasti, kaip paprastai yra 
daroma. Tokiu atveju, na
mu savininkui atsisakius na- 
mus parduoti. Tamsta nieko 
negali jam padaryti, nes 
jis nepasirašė. Gali būti. 
kad Tamsta galėtum patį 
agentą patraukti atsakomy
bėn už „misrepresentation“. 
tai yra už savos rūšies apga
vimą. bet iš to nedaug ką 
Tamsta pelnysi- Jeigu būtų 
pats savininkas pasirašęs 
pačią pirkimo - pardavimo 
sutartį, tai jį būtų galima 
teismo keliu priversti na
mus Tamstai perleisti.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

kzl—— , urmine
tiems mūsų broliams ir se
sėms, tėvynėje pasilikusiem. 
Kas gali gražiai rašyti ang
liškai teparašo į vietinius 
laikraščius, kad ir vietos
žmonėms atsivertu akvs ir<. -

1 gyvas žodis, gvvi vaizdai 
jiems visą teisybę atskleis
tų. Nepamirškime taip pat 
savo artimiesiems nusiųsti 
reikalingų daiktų į Lietuvą. 
Jiems tenai daug ko trūksta.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1935 metų.SuialKi- 
jos ūkininku sukilimo nrieš Sme
tonos diktatūrų. Ttrma dali®- -£0
psl. Kaina...............................

; 1ETUVTU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio L rašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė. St. Mi- 
ebel-onas. virš 500 pu-iany. Kai- 
na lietai® viršni® 55.00. minkštam 
viršais ........................................ 5400

.IETUVA BUDO Stepono pairto 
iabai vaizdžiai ir įdomią; r*ra*yt| 
atsiminimai, kaip 1 .ietūva kėlėja 
iš miego, geriausia dovana, kiek
viena proga, gražiai® kietai® vir

šeliais. i!’u®t ruota. -16 puslapių, 
n formato. Kaina .. 15 50

. šOCIKl.DEMOKRATU A IR BO»® 
SEVTZMAS Pagal Kautski. nao- 
iausiomis žiniomis pamldyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

tVTTjGSNTS I PRAEITI. K. 2uko {- 
domūs atsiminimai. 477 p?l. kai-

LEAVE YOUR TEARS IN 
M0SC0W, Barboros Armonie- 

nės ” Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašjTnas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos socialdemokratų rasta’ dėl ho? 
fceviku okupacijos ir teroio Lietu 
▼oje. Kaina...........................25 Cn’

PASA UI IO LIETUVIU ŽINYNAS j 
paruošė Aniceta® Simutis. daugy 
bė žinių lietuvių ir arda kalbomi- 
anie lietuvius visame na^au’v 

464 psl. Kaina •••••••»»••• $L5* j

DIENOJANT. “knvgnešiu karaliau®’ 
sūnau® Kinro Bielinio idomūs «t®i 
minimai. 464 psl.. kaina.... W

1905 METAI. Kinro Bielinio aksimi 
nimu antroji dalis, 592 nus'aniai 
Kaina ......................................... ««.<E

LIETUVIU DAINOS AMERTKO’E 
surinko ir suredagavo Jonas Pa 
lys. 472 dainos su raidomis. Ane 

MSI ai duotas kiekvieno® dainos 
turiny®, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jr«ta 
$26 pusi. kaina .......................$5.0f!

SOCIAITZMAS TE RELIGIJA. P* 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardfl 
nas. Kaina ...........................25 Cnt

MARLBOROUGJTS LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo. 
kvtia angliškai kalbančiam. ,4J 
paL, kaina ........................... $1-26

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios m n 
su rašytojo® nirmojo karo meti 
Amerikoje paraSyti vaizdeliai m 
rašytojos paveikslu, 128 puslania- 
kaina........................................ 50

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parakė Leonas Bliumas. Trumpa 
social'izmo aiškininmas. Kaina 25 t

NEMUNO SŪNŪS. Andriau? Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $5.50

$5.00.

f IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTJOS PROGRAMINES GAi. 
RES. 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J D IEVA T 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Ka.ia •••••••••••••• ^0 CeO.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo. pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kair.a 25 Cnt.

IETUVIŲ KALPOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pi'ka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam®. 144 pusla
pių. Kaina ..........................• • • $1-0**

VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $i.0$

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Ab-ikio 
istorinis romana® iš žemaičiu krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.66

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parai# 
M. ?Iichelsonienė, 250 iv&irin lieto, 
viškų ir kitu tautų valgiu receptų, 
132 puslapiai, kaina ...............$1.25

CEZARIS, Mirko Jeeuilč rrmana® 
trijose dalyse, kiekviena dali • po 
<2, an visos 5; dalys.......... $6.01

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nur 
seniausių laikų Iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 896 psl., geras popierius 

tlO.OC

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My
kolaičio romanas trijose daly®e 
Visos trys dalys įrištos j viena 
Autorius, pat® buvęs kunigas, as 
rašo. kaiD kunigą® Vasaris išsiža 
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
knygų, kieti viriai. 631 puslapi? 
Kaina .................................... $6.00 I

PINIGAI, parašė Jonas Ks-ys. la
bai daug paveikslų. 255 psl. gera 
popiera. Kainu. ........................ $5.0$

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyva- 
nimo. 178 psL, kaina ........... $2.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

OEMOKP.ATINIO SOČI ALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................  50c.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<34 E. Bro»dway ------- :------- So. Booton 27, Mus.

I
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO

PRANEŠIMAS

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

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 

LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius: I

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 Sovietu Rusija ”

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.8*1 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x II1/*) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplevvood, Chicago 29, UI.

J. Valaitis, 1507 So. 511 h Avė., Cicero 50, III.

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

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

J. Novog, 87 \Yindermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis. 29 Mest 57th St., lOih fl., New York, N. Y., 
10019.

Senatoriaus Edvvard Kennedy žmona Washingtone 
prieš laiką pagimdė kūdikį. Jie jau turi 2 vaikus.

Rimvydas U ten i* — 
ižinierius

C'iv- lakūnas Petras Rim
vydas Utenis. išlaikęs egza
minus ir atlikęs reikalingą 
praktiką, gavo didžiųjų lėk-:

NAUJIENA

VIETINĖS ŽINIOS
Akademikų skautų 

suvažiavimas
Į Bendruomenės Tarybą 

išrinkti keturi

V. Anesta Reikia užmegzti diplomą* 
tinus santykius su kapitalis
tinėmis valstybėmis jų bud-

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

(Atkelta iš 5-to psl.)
1958 metais mirė Micha-Į rumui susilpninti ir kad per galima gauti dailininko A- 

liną Anestienė. ir jos mirtis atstovybes būtų galima in* domo Varno pieštą Lietuvos

Keleivio administracijoje

išardė malonų šeimos gyve 
nimą. -Jos vyrui tai buvo di
džiausias smūgis.

Kaip ir daugeliui 'lietuvių 
išeivių, Anestai teko dirbti 
Įvairius darbus. Jis buvo 

i ''boilerių“ mechanikas, vil
nų rūšiuotojas, sietų audė
jas ir krautuvės vedėjas. Il
gą laiką Anesta dirbo ir 
lietuvių kooperatyvo krau
tuvėje Cambridge. Kai koo-

filtruoti savo agentus.
Leninas

KNYGOS JAUNIMUI

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, I). Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su idomumu ir malonumu

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

skaitys. Kaina tik $2.00.
peratyvas likvidavosi, jo na
riams buvo išmokėta dau- MURKLYS, A. Giedriaus apy- 
giau. negu jų Įmokėta. 19161 saka, 130 psl., kaina . . $1.80. 
metais Anesta pradėjo dirb-

i ti alaus darykloje. Ten jis GINTARO TAKAIS, J. Na
Į išdirbo 40 metų ir 1956 m. rūnės eilėraščiai, daug ilius- kentėjo ir žuvo musų 
išėjo Į pensiją. tracijų, 64 psl., kaina $1.80. broliai, seserys, giminės ir

Dabar iis gyvena Dor- ! GINTARėLė, J. Narūnės paša- draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

jis gyvena 
chestery (8 Mayhevv St.) į 

I savo dailiame kolonialinio 
: stiliaus name, su gražiais

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, 11 
tomas, 336 psl., kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA-
tuvų skraidymo inžinieriaus GEVIČIUS, jo gyvenimo ir
diplomą. Jis dabar ruošiasi 
egzaminams kapitono laips
niui Įgyti. Sėkmės Rimvy
dui !

Lietuva nežuvo ir negali 
žūti. Jos senos galybės pele
nuose niekad neužgeso tau
tinės minties ugnis.

J. A. Herbačiauskas
* * *

Galvos neprasimuši, jei 
senam žmogui nusilenksi-

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

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

ka, gražios iliustracijos, 24 
psl., kaina ............... $1.00

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00medžiais apaugusiu kiemu

ir gėlių darželiu. j ,
D . TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto iPo sunkios ligos Anesta ___ ,2Zi

jau pasiramsčiuodamas ga-
li vaikštinėti, bet dar reikia 
jam daugiau sustiprėti. Lin
kime jam vėl geros sveika
tos ir. kaip seniau, vėl daly
vauti mūsų susirinkimuos ir 
kituos susitikimuos.

A. Viršila

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu-

15 pasakų ir padavimų, 186! 
pusi., kaina ................... $2.00
HfiLYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba

rono apysaiuiRt-s vaikams, 69 psL
kaina ..................................... $1.60

namus,Ieškau moters. Turiu 
automobilį.

John Žagaras. R. 1. 223 Box,
San Antonio. Texas.

Ar turi šitas 
knygas?

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

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 p?L. 
kaina 75 centai.

leškau Vinco šiurpos iš Liau- 
diškių kaimo. Šeduvos par.. ir 
Gaudento Juotpalio. Norėčiau 
su jais susirašinėti.

Juozas Lubickas

LIETUVOS
MA • • •«

ŽEMĖLAPIS kak 
.. . $0.50• • • • •

Akademinio Skautų Są
jūdžio Centro Valdyba lie
pos mėn. 4-5 dienomis Jo
nyno vasarvietėje Chester- 
ton. Indiana, prie Chicagos.1 
šaukia Akademinio Skautų 
Sąjūdžio narių visuotini su
važiavimą.

Suvažiavimo programoje 
numatomos Įdomios disku
sinės paskaitos, liečiančios 
ASS. studentijos ir mūsų 
bendruomenini gyvenimą 
išeivijoje.

Suvažiavimo dalyviai 
iš anksto prašomi registruo-1 
tis:

ASD filisterės ir narės 
pas Audronę Kubiliūtę. 149 Į 
Milton Avė., Hvde Park. i 
Mass. Tel. EM 1-1971;

Korp! Vytis filisteriai irj 
nariai pas Rimą Karaliūną. ■ 
3717 W 70 Place. Chicago 
29. III. Tel. LU 5-6123.

I JAV Lietuviu Bendruo-- —
menės Tarybą iš Naujosios 
Anglijos išrinkti: dr. P- Vi
leišis - (Waterbury), Ona 
Ivaškienė (Bostonas), dr. B. 
Matulionis (Wallum Lake) 
ir Vilius Bražėnas (Stam- 
ford).

1961 m. į ją buvo išrinkti 
5 asmenys.

Bostono meno šventė

Kasmet miesto sode ren
giama meno šventė prasidės 
birželio 16 d. ir tęsis iki rug
piūčio 9 d. šventė bus pra
dėta Bernard Sha\v veikalu 
”St. Joan“ ir baigta Eugene 
O’Niel veikalu ”The Empe- 
rior Jonės.“ Šiemet daug 
dienų skirta baletui: matysi
me net tris baleto trupes, 
vieną jų iš Winnipego.

Knyga yra ginklas kovoje KĄ DOVANOTI?

dėl naujo šviesaus gyveni
mo.

PINIGAI Į USSR
♦PIENAI GARANTUOTAS PRI
STATYMAS PER 2—3 SAVA! 
TĘS.
♦BE JOKIŲ ATSKAICIAVIMŲ 
♦GAUSIT PASIRAŠYTA KVITĄ 
Vertė: 9 rubliai už. $10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75 

virš $30.00 — 10%
GRAMERCY INC.

ĮSTEIGTA 19*6 METAIS 
744 liroad Street Nr. 925 

Ne»ark. N. J.
Tel.: MU 9-0598 

Turi Finansų Depart. Licenciją 
Apdrausta iki $20.000.00 ir bend
radarbiauja tiesiog su Maskvos 
Tarptautiniu Banku be tarpininkų

Jūs galite užsakyti prekių iš 
Maskvoje ar Lietuvoje esančių 

sandėlių, kaip pav. automobiliai, 
siuvamos mašinos, dviračiai, šal
dytuvai, skalbimui mašinos ir tt. 

Su Vnešposvltorg licencija. 
GRAMERCY SHIPPING CO. 

ĮSTEIGTA 1945 METAIS 
118 East 28th St. Suite 905 

Xew York. N. Y.. Tel. MU 9-0599 
Atidaryta kasdien 9-5, šešt. 10-1.

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

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$5

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

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

”Leave your tears in Mos-
kow.“ parašė B. Armonienė, 

oekaina $3.95. 

'Lithuania
paraše 

kaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukas,

Anna Kodaitis iš Chica
gos prašoma pranešti Kelei
vio administracijai savo ad
resą.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE COD-OSTERVILLE 

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

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bav 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.
* 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:

meratoriai nelauktų, kol 
Jonas Aistis, POEZIJA, juos paragina mokėti, o pa

joję yra Šio žymaus poeto tys, be paraginimo, prieš 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai- prenumeratai pasibaigiant, 
na $6. = e - į atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
Tos knygos gaunamos ir kurie tokiu raginimų nelau- 

<eleivio administracijoj.
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

1726 Spence St., 
Baltimore 30, Md.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

praneša dovanų siuntėjams, kad

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $’J.2O

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina . . $0.2S

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
mu atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJU.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų »r 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 pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokerioną pagalba ir fra- 
temalir.ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi.' ries Daremta di
deliais rezervais.
SI.A DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo S 100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SU A ligoje Pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dieno? "ki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 West 30th Street New York L N. Y.

kia. ir tikime, kad ateityje gautas naujas transportas įvai 
riaušių medžiagų labai žemomis 
kainomis. Pav. importuota vil
nonė skarelė 1 doleris, nailono

INTERSTADE 
E X P R E S S CORP.
BE M LITO DOVANOS Į LSSR 
GAR A N T l OT AI AI » I»R A t STA
2(1 sv, baltu miltų...............$14.9*1
40 sv. baltų miltų...............$22.80

PINIGAI
Oficialiai patvirtinta

PREKĖS
Prašykite pilno katalogo

INTERSTADE 
E X P R E S S CORP.

125 East 23rd St., Suite 202 
Ne* York, N. V. 10010 
Telefonas: 5 l 2-1530

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCiALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

medžiagos vienas 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.

Didžiausias pasirinkimas!
Vedėja B. Sviklienė

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

LYTIŠKOS LIGOS. ur. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina -0.25

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .,

LIETUVA, 
......... $0.10

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta„ P. O. Box 9112 

Nevvark 4, N. J.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-0 ji 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. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina..........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j 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

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina............................................................$1.00

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

J196 puslapiai, kaina .............     $2.00

SIELOS BALSAI, J. S rekto
riaus eilėraščiai. 221 pel.. 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. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 pel., kaina .. $0.10

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

M A TERIA1JSTIŠ K AS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psi., 
Aaina ................................ $0.20

ŠLIUB1NĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................. $0.25

ALKOHOLIS 
kaina ____

IR KŪDIKIAI, 
......... $0.25

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

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

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ........................................$0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kito? a- 
pysakos. A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvvay
So. Kostas 27,

i
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JUSTINAS VAIČAITIS

Vietines žinios
je. Čia jis Lietuvių Mokyto-. 
jų Sąjungos valdybos narys,' 
L. Bendruomenės Apygar
dos pirmininkas. Alto sky

Mergvakaris Normai , Dorchesterio Moterų Klubo 
Razvadauskaitei susirinkimas

Nauja Bendruomenės 
vadovybė

Birželio 3 d- susirinkime 
į L. Bendruomenės apylin
kės prezidiumą išrinkti: 
pirm. Stasys Griežė-Jurgele
vičius. vicepirm. Antanas 
Škudzinskas ir Rimvydas

£000000004

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Bostone ji visi pažįstame.
Į nes jis čia gyvena jau 10 
metų. bet labai mažai kas l iaus narys. SLA apskr. sek 
žinome, kad jis gegužės 27 retorius. 2 metus buvęs Tau 
d. užvertė savo gyvenimo 
knygos 60-ji lapą.

J. Vaičaitis gimė 1904 m.

tinės S-gos skyriaus pirm.. 
Subatvakarių sumanytojas. 
L. Bendruomenės Bostono 
apyg. švietimo tarybos na-, 

L. Bendruomenės apylin- šeirių apskr- Baigęs mokslą, rys. 3 metus vadovavo Bos-! 
ė organizuoja vajų Yasa- j*5 dirbo švietimo srityje: tono lituanistii

Vajus Vasario 16-sios 
gimnazijai

gegužės 27 d. Stakiuose. Ra-

kė organizuoja vajų 
rio 16 gimnazijos rūmams 
baigti. Birželio 21 d. Bosto
ne lankysis tos gimnazijos 
direktorius ir kalbės Birže- vėliau

Liutkus, sekr. Bronius Kino- lio baisiųjų dienų sukakties! į Valstybės kontrolę.
ir ižd. Kazys Šimėnas, minėjime So. Bostono L- P. Be savo tiesioginių parei- 

Dr-jos salėje. Iki to laiko no
rima aplankyti kiek galima 
daugiau lietuvių jų namuose 
ir paprašyti aukos. Surinkta

Pi
Tame pačiame posėdy nu

tarta Bendruomenės šventę 
švęsti įugsėjo 13 dieną.

Aplankiau V- Jankų

Keleivio birželio 3 d. lai 
doje radau žinutę, kad Vin 
cas Jankus operuotas ir guli 
Mass. General ligoninėje, i 
Labai nustebau, nes nese-; 
niai matėmės ir kalbėjomės j 
Miami Lietuvių Klube. Ma

lituanistinei mokyklai
mokytojavo Kupiškio. Se- ir tt. ir tt-
dos progimnazijose, vado- - • , , •i ii- , Paskutiniuosius keleriusvavo Darbo Rumu kursams , , . - - , ,-- metus sukaktuvininkas duo-suaugusiems, vėliau perėjo n? pe)rosi vadovaudamas

gų, J. Vaičaitis uoliai daly
vavo Vilniui Vaduoti S-goj. 
buvo jos revizorius-inspek- 
torius. yra pasakęs daugybę 

suma bus įteikta atsilankiu-i kalbų jos rengtuose susirin- 
siam į Bostoną gimnazijosI kiniuose pavergtojo Vil- 
direktoriui. Rinkliavai va- niaus klausimais. Jis buvo 
dovaus R. Liutkus, L. Bend- veiklus ir šaulių Sąjungoje, 

vadovaudamas jos skyriams 
įvairiose vietose.

ruomenės apyl. vicepirm.

Cosmos Parcels Express 
bendrovės skyriui (327 W. 

i Broad way. South Boston.' 
Mass.).

J. Vaičaitis yra tautinin
kas, bet tolerantingas, mo
kąs sugyventi ir su tais. ku
rie kitaip galvoja, mokąs su 
visais bendradarbiauti lietu
vybės ir Lietuvos laisvės rei
kalui.

Mokytojai Normai Raz- Mėnesinis klubo susirin- 
vadauskaitei šį šeštadienį, kimas bus šį ketvirtadienį, 
birželio 13 d. rengiamas birželio 11d. So. Bostono 
mergvakaris So. Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos salėje. 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje- Pradžia 7:30 vai. vak- Po! 
Ji išteka už mokytojo Vinco susirinkimo užkandžiai. Vi-I
Šnipo iš Hartfordo.

I. Vasy liūno mokinių 
koncertas

1 sos narės yra kviečiamos da
lyvauti.

MRS. CORY 
PATARĖJAiSmuikininkas Izid. Vasy- ---------

liūnas mokytojauja South visais gyvenimo klausimais: 
End Music Center. Birželio medės, biznio, vedybų, svei- 
7 d. buvo jo mokinių kon- katos.
certas.

Išnuomojamas 
kambarys vyrui.

837 E. Tbird St. 
tone (I aukštas).

gražus

So. Bos-

(25) i
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SAV-ON
{ ROOFING and SIDING CO.{

• 469 W. Broaduay, So. Boston į
J AN 8-2150 J

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

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.

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

Parduodamas Avone gražus 
Lietuvių parapijos ribose Ranch 
tipo namas, mūro frontinė sie
na. 8 metų. labai gera vieta, 
tarp namo ir dviejų garažų už-1 { 
dengtas perėjimas, malonus po- j 
ilsio plotas, visas sklypas yra • 
15.000 kv. pėdų, 3 miegamieji, - 
valgomasis, baras virtuvėje, a- 
pučioie 8 x 12 ofisas.

Kaina $23,500.

i Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston

.. .. šia proga jam linkiu dar
______ 1941 m. išvijus bolseyikus ilgų ir darbingų metų.

Inž. Romas Venckus susi- iš Lietuvos, jis buvo \ ilniu-
žiedavo su Giedre Karužai- Je 'ienas pirmųjų, susirupi- 

įsaigomis ir 
enimo reika-

Susižieduoja, susituokia

čiau kaip jis smarkiai šoko te- abu gyvena Los Angeles nusių švietimo 
... i ...tmUsrp kultuiino gyvsu geltonplauke, o dabar ji; 
jau ligoninėje...

Aš tuoj vykau į ligoninę. 
Mane pamatęs. Vincas labai 
apsidžiaugė- Pasikalbėjo
me. Jis atrodo neblogai.

mieste. kurui u iu gy
Inž. Laimis Venckus bir- Jais-

želio 20 d. susituoks su Al- Karo viesulų nublokštas 
dona Biknatyite. Jaunasis j Vokietiją. Landshute 
dabar gyvena Los Angeles dovavo Lietuvių Komitetui.; 
mieste.

Inž. Aloiza 
K

J- V-gas

Dr. Juozas Girnius grįžo

Dr. Juozas Girnius, apie 
savaitę viešėjęs Los Ange- 

va." i les. Kalifornijoje, vėl grįžo

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

Tel. 268-4649

I Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- 
• ko ir riuuje, gyvenamu namų ir 
I biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| lavitną. šaukite visados iki 9 va- 

I ■ landų vakaro.
į Telefonas AN 8-3630

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADUAY 
South Boston, Mass !

.. D . - ^ ... i namo į Bostoną. Jis ten lai-,
o jaunoji Bostone. ! vėliau. atsidūręs Sveicanjo-1 Rė eile paskaįtų. lankė savo 
iloizas Petronis bir- K„vn Anykščiu lietuviu bičiulius ir susipažino suje, buvo tenykščių lietuvių

jaučiasi gerai ir po poros sa- i želio 6 d- susituokė su mo- komiteto pirmininkas, 
vaicių mano grįžti į Cape kytoja Aušrele Kasperaite
Codą. kur jis praleidžia va
sarą. o žiemą Floridoj. Lin
kiu Vincui greičiau pasveik
ti.

V. Klemka

3E

is Brocktono. Vestuvinė 
puota buvo Franklino klubo 
salėje. Jaunieji medaus mė
nesio praleisti išvažiuoja su 
ekskursija į Europą.

tenykščių lieuvių gyvenimu.
Dr. J- Girnius, skaityda

mas paskaitas, pastaruoju 
metu yra jau apkeliavęs di
džiausius Amerikos plotus.

-<

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, Sa. Boston 27, Mass., Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai teipa 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 
katalogu.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAž:N'IN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimai?

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvinadieniaię nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo š vai. ryto iki 12 vai. d 

VEDĖJAS: JONAS ADOMOM?

Po karo išvykęs į Austra
liją, J. Vaičaitis kibo ten į 
visuomeninį darbą, buvo 
vienas iš Lietuvių Bendruo
menės steigėjų ir 3 metus 
jos centro valdybos pirmi
ninkas. atsakingas Mūsų
Pai»54e m!elfisittvažiavo į P"e Frankli,> r“1“-2 kambl“

Vienam ar dviem asmenim 
išnuomojamas gražioj vietoj—

rių ir virtuvės geras butas. 
Sbam binti: 522-9894.

(25)

Ę The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, 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. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir sekm.

Bostoną ir čia nuo pirmos 
dienos paskendo vietos lie
tuvių visuomeninėje veiklo-

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 dari*), 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 
Tel. 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADUAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

• RūDestinzai taisome laikrodžiu*. t
• žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

i

DOVANOS Į 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 nu© 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių

Siųskite dovanų sintinius pasaulinių žinių Santrauka 
giminėms į Lietuvą per mūsų r komentarai, muzika, dai- 
įstaigą. Čia kalbama lietu- nos ir Magdutės pasaka, 
viškai, žemomis kainomis Biznio reikalais kreiptis I 
galima gauti Lietuvoj Ubai Baltic Florists gėlių ir dova- 

Dažynias mūro ir medžio vertinamu prekių Patarnau- nU krautuvę, 502 E. Broad-
Pertv^^ū ir sreiui ir \,žinmg«. pay, So. Bostone. Telefo-

gyvenamas patalpas. Paštu gauti sintiniai greitai 25 . ® ™ S

Su mumis niekas nepajėgia pertvarkomi ir pasiunčiamu mas w Keleivis. 
varžytis. Siuntiniai nueina tvarkingai.

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS K ONTRAk TORIUS

Skambinti nuo 9 vai rvto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge. Mass-
s,a,s.a,a.a,a,a^

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

« i * i • Apsidrausk

TeL AV 2-4026 ;

Dr. John Repshis •
LIETUVIS GYDYTOJAS {

Valandos: 2—1 ir 6—8 I 
Sekmadieniais ir šventadieniais •

pagal susitarimą 
495 Columbia Road

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Masu.

ir krautuvė įvairių prekių,
priderintų siuntiniam į įvai-«j NL0 IJGų IR NELAIMIŲ į 
rius U.S.S.R. valdomus ♦ *
kraštu,- praneša, kad pagal i j jaudriame nuo poho, viso- J 
IJ S-S R. • K’d Hgy ir nuo nelai- •

'{mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
reikalais !VNESHPOLSYETORG į {Visais Insurance 

J kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Vienas pašaukimas telefonu vertas $J25.00
FORTŪNA OIL CO.

487 Washington SL

SHELHEAD 
MODEL jįj

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis X.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lų sutvarkė. Įsigydami 
SHELHEAD burnerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisa 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas, šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD bumeris —

....... sumažins jū«-v kuro sąskaitas,

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį, 
____garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

NAME ..............................................
STREET ..............................................
CITY............................ TEL.................
We wouid likę further Information about 

your speviai offer on oil burner installation

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

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne ienų) a, pa-J 
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

598 E. Broadway 
; So. Boston 27, Mass. i I
{ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {
' ♦

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvia Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd„ Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

Dažau ir Taisau 1Priimami užsakymai, čia *
sumokant nustatytą mokės- * - , , • , -• □
.. . - i .. j -i,* • * Namus is lauko ir viduje, jtį, ir užsakyti daiktai prista- > Lindau popierius ir taisaus
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to. 
priimami maisto siuntiniai, 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai- 

Katalogai gaunami ang
lų. ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Cosmos Parcels Express 

Corp.
327 W. Broadway 

So. Boston, Mass., 02127 
Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

X I.ipdau popierius 
J viską, ka pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* Tel. CO 5-5854

I
*
t
►

* l «
«*««*

, * ■ *
♦

e****************
Charles J. Kay

LIETUVIS
Plumbinz—Heating—Gas—Oil 

License No. 4839 
J Gazo Šilimą permainyti S263

Telefonas: CO 5-5839
112 MT. VERNON STREET* 
e DORCHESTER 25, MASS. |
fa a «»♦*♦*****♦*♦♦»♦»> a

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ar d ware Co.
Savininkas Ji. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

( i




