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60-TIEJI METAI

Skandinavijos visuomenė 
prieš Chruščiovo vizitą

Šiomis dienomis N. Chruščiovas atsilankys Suomijoj, 

Švedijoj ir Norvegijoj. Tenykštės vyriausybės imasi viso

kių priemonių Nikitai apsaugoti. Skandinavijos visuome

nė subruzdo prieš tą svečią- Ypač pabaltiečiai prieš jį 

išvystė savo veiklą.
Šiauriečių teisybės žodis

Lietuvių, latvių, o ypač 
estų pastangomis Švedijoje 
Įvairiais atsišaukimais ir 
raštais painformuota Švedi
jos spauda ir visuomenė. 
Sudalytas Birželio Komite
tas, Į kurį Įeina viii šimto 
Švedijos žymių politikų. 
Jie išleido atsišaukimą, nu
kreiptą prieš atvykstant} 
svečią. Raginama jis sutikti 
tyla. Rengiami atskiri susi
rinkimai bei koncertai, žmo
nėms patraukti išklausyti Į- 
vairių pranešimų apie So
vietų Sąjungos Įvykdytas ir 
vykdomas žiaurybes. Užsa
kytos gedulingos pamaldos 
Sibiran išvežtiesiems ir ten 
žuvusiems atminti. Išleistas 
atskiras leidinys apie Pa
baltijo jūros erdvės reikš
mę. apie Pabaltijo tautų 
laisvę. Tas leidinys, kaip ir 
kiti, atspausdintas Įvairio
mis kalbomis, tarp jų ir ru
sų kalba.

Švedų spauda prisimena, 
kad prieš 55 metus nišų ca
ras Nikalojus lankėsi Švedi
joje, tuomet socialdemokra
tai prieš jo atsilankymą pro
testavo. o dabar protestuo
ja platieji gyventojų sluok
sniai prieš tokio pat despoto 
pasirodymą-

Nikita piršosi atsilankyti 
Švedijon 1959 metais, bet 
nuo tos kelionės turėjo atsi
sakyti, nes Švedijos gyven
tojai labai pasipriešino — 
tada dar nebuvo pamirštas 
Vengrijos sukilimas, kurį to 
paties Chruščiovo tankai 
numalšino.

T" ■■■ ■

Senato respublikonu vadas Eve- 
rett Dirksen, kuris daug padėjo, 
kad būtą nutrauktos tuščios 
kalbos civilinią teisiu įstatymą 
svarstant. Senatas tai padarė 
birželio 10 d. 71 balsu prieš 29 
baisus (jų tarpe ir Goldwaterio)

Pabaltiečių komiteto pir
mininkas Birger Nerman 
primena pabaltiečių išveži
mus Sibiran, jų sunkias gy
venimo sąlygas, ir todėl at
vykusiam N. Chruščiovui Į 
akis turėtų būti pasakyta, 
kad jo atstovaujama val
džia švedams nepatinka, 
kad biaurimasi visais vadis- 
tiniais režimais, kokiais var
dais jie besivadintų — na
cizmu, fašizmu ar komuniz
mu. švedų parlamentaras 
Stahl sakė. dabar esanti 
proga atiduoti savo balsą 
už Pabaltijo tautų išlaisvini
mą.

Norvegijos laikraštinin-* ■»"* _ I__3 \T_Kas 15. tunam rašo. san r»ur- 
vegija nėra sužavėta dikta
toriaus atvykimu. Norvegų 
tauta yra nusisukusi nuo ko
munizmo. Jis pabrėžia, kad 
Pabaltijo tautos sukūrė ver
tingų kultūrinių vertybių, o 
dabar yra brutalioje komu
nistų priespaudoje.

Norvegijos užsienio rei
kalų ministeris Lange pažy
mėjo. kad protestai prieš 
N- Chruščiovo atvykimą Į 
Skandinaviją yra didesni, 
negu kituose kraštuose.

Chruščiovas Skandinavi
joje žada išbūti iki liepos 4 
dienos.

Po Švediją jis skraidys 
malūnsparniu ir saugumo 
sumetimais retai kur nusi
leis. Mat. prisibijoma gau
sių Chruščiovo priešų pabal
tiečių. ten pasitraukusių nuo 
komunizmo, užgrobus jų 
valstybes rusams.

Anglų Beatles varo 
australus iš proto

Jie bėga nuo komunistą, kaip didžiausios nelaimės. Tai Meo giminės Laoso gyven
tojai. Jų tęs yra apie *,999, ^šei kšasi nuo link jy žygiuojančios komunisto 
kariuomenės. Viršuje kairėje jaunas vyras ant pečių neša vaiką ir veda prisi
rišęs kiiaulę, ant arklio sudėtas kitas turtas. Dešinėje po 10-12 dieną kelionės 
į stovyklą atvykusios suvargusios mote rys su vaikai*. Apačioje tiems pabėgė
liams įrengta stovykla. Prieš 20 metą taip bėgo nuo komuniistą tūkstančiai lie
tuvių ir kitą Europos tautą

Vokietijos Erhardas R. Vokietijos vadas Goldivateriui kelią 
grįžo iš Maskvos pastoja Serantonasišvažiavo

V. Vokietijos kancleris 
L- Erhardas lankėsi pas pre-Į 
zidentą L. Johnsoną. ir čia 
jie aptarė Vokietijos suvie
nijimo taikiu būdu galimy-

Rytų Y okietijos komunis- Respublikonų dešiniųjų 
tų \ adas L lbricht grįžo iš atstovas Į prezidentus Gold- 

\vateris jau surinko dauMaskvos, ten dvi savaites 
visaip Nikitoa glamonėtas

bes ir kitus klausimus. Ta tų Vokietijos likimą ir pasi- balsų turėdamas jis galėtų 
Erhardas pasizade- sakė, kad R. Vokietija tu- būti išrinktas konvencijoje 

jo teikti Pietų Y letnamui u-l nnti būti pripažinta kaip at- kandidatu Į prezidentus pir
kinę pagalbą, kunos seniau1 sklra valstybė- Berlynas ne- mu balsavimu. 
buvo išsižadėjęs, ir Įteikė sąs y Vokietijos miestas, ir
Taikos korpuso naudai 50 jįs turjs bQti reutralizuotas j get dabar sujudo ir jo 
tūkstančių dolerių. ir paskelbtas laisvu miestu, priešininkai. Po ilgų svyra-

Kancleris pasisakė kadi Tarp Sovietų Sąjungos ir vimp ir įvairių pasitarimų 
būrina sustiprinti Nato ir Vokietijos buvo naši- pagaliau apsisprendė Penn-
kad Europa turinti giau- < o.. .. ■ - cvivaniios irubernatoriusdžiau apsijungti ir tampriau rasytį 20 mft’» ^.tarpines sylvan.jos gunernatonus 

r pagalbos sutartis.

giausia balsų. Jis jų turi 615 
tikisi gauti 56. Tiek

Senate civiliui) teisių bliaus 
trukdytojai pralaimėjo

Senatas po 75 dienų 71 baku prieš 29 nutarė baigti 

tuščias trukdančias kalbas — civilinių tekių įstatymo 

sumanymą priimtu

Laose laukiama 
didesnių kovų

Keistieji Anglijos "Beat
les“ dainininkai jaunuoliai 
dabar koncertuoja Austra
lijoje. Melbourne juos pasi
tiko ketvirtis miliono žmo
nių. Iš tos minios 100 žmo
nių teko pasiųsti Į ligonines. 
Policija sako. kad stebuk
lingu būdu nė vienas nežu
vo.

Kai tie keistuoliai grižo Į 
viešbutį, jaunimo minia il
gas valandas stovėjo gatvė
je ir šaukė: ”Mes norime 
Beatles, mes mylime Beat
les !“

Kai Beatles lankėsi JAV. 
ir čia jaunimas juos pana
šiai sutiko.

Gegužės mėn. bedarbių 
būta 3-6 milionai. o dirban
čiųjų tą pat mėnesį būta net 
71.1 milionų.

bendradarbiauti su JAV.

V. VOKIETIJA STATOSI 
ATOMINI LAIVĄ

AUDRONĖS ADRESAS

V. Vokietijoje pradėtas 
statyti prekinis atominis lai
vas. Tai jau trečias pašau-! Mas*-. 02655. 
ly toks nekarinis laivas. * 617) 428-84-25

Scranton pakišti koją Gold- 
wateriui- Bet Scranton turi 
dar tik arti šimto balsų. Jei
gu jam atiduotų balsus Ro- 
ckefellerio 125 šalininkai. 
Lodges — 45. Nixono — 12

Laoso neutralistų vadas 
Souvanna Phouma vėl pasi
prašė JAV lakūnų, kad šie 
savo žvalgomaisiais lėktu
vais pasidairytų, ką veikia 
komunistų kariuomenė jos 
užimtose vietose-

Žvalgyba pranešė, kad 
komunistai naujai pergru
puoja savo armiją dides
niam žygiui Į priekį.

Dabar neabejotinai Įro
dyta, kad šiaurės Vietnamo 
kariuomenės daliniai yra Į- 
jungti Į Laoso komunistų ar
miją ir kad iš Šiaurės Viet
namo šias armijas Kinija 
aprūpina ginklais ir kitais 
karo reikmenimis.

Iki šiol jau numušti du 
JAV 8prausminiai lėktuvai, 
nors Kinijos komunistų 
spauda skelbia, kad numuš
ti keturi.

Kadangi komunistai, Įsi
leisdami Š. Vietnamo ka
riuomenę, sulaužė Laoso ne
utralumo susitarimą, tai ne
utralistų vadas Souvanna 
Phouma turi teisę prašyti iš 
kitų valstybių pagalbos ir 
karinės paramos.

Komunistų Kinijos vy- į 
riausybė pakartotinai reika-s 
lauja Laoso neutralumo iš
saugojimo klausimu su
kviesti 14 valstybių pasita
rimą, tarp kurių JAV nenu
matytos.

Laoso likimo klausimas 
pasidarė labai rimtas ir kar
tu sunkiai sprendžiamas.

Australijos parama 
P. Vietnamui

Tą nutarimą prez. L. B. 
Johnsonas pavadino istori
niu.

Už kalbų trukdymo bai
gimą balsavo 44 demokratai 
ir 27 respublikonai. Taigi 
pilietinių teisių praplėtimo 
šalininkų, o taip pat ir prie
šininkų esama abieiss: par
tijose.

Dabar kiekvienas senato 
narys dėl to Įstatymo pro
jekto galės kalbėti ne ilgiau, 
kaip vieną valandą- Taigi ti
kimasi, kad Įstatymas per 
kelias dienas bus priimtas.

Kongresas vyriausybės 
projektą jau yra priėmęs be
veik be jokių pataisų. Sena
tas kai kurias pataisas priė
mė. bet jis gali dar ir kitų 
pakeitimų padaryti.

Prez L. JefeRsenas nori 
gauti civilinių teisių įstaty
mą pasirašyti liepos 4 d., t. 
y. JAV n e priklausomybės 
paskelbimo šventės dieną. 
Esą. tas teisių praplėtimo į- 
statymas bus istorinis, taigi 
jis turi būti ir paskelbtas is
torinę dieną-

Beprotis nudurė 
dvi mokytojas

Vokietijoje netoli Bonnot 
miesto sodžiaus mokykloje 
Įvyko baisi nelaimė. Bepro
tis 42 metų amžiaus vyras. 
Įsivaizdavęs esąs Hitleris 
Antrasis, atėjęs Į mokyklą, 
savo pasidirbtu ugniasvai- 
džiu uždegė klasę, apdegė 
28 mokiniai ir du mokyto
jai, o dvi mokytojas jis nu
dūrė jo paties pasidirbta ie
timi, kai šios mėgino pasto
ti jam kelią.

Jansonų vilos Audronės 
adresas yra toks: 87 East 
Bay. Octerville. Gape Cod, jr kitų viso 163, tai vis viena 

tel. (Area jis dar neturėtų reikiamos
! daugumos.

Komunistai šitiems JAV karo atstovams Maskvoje 
uždraudė bet kur Sovietijoje keliauti, kai laikrašti* 
Raudonoji žvaigždė juos apkaltino šnipinėjimu, 
tykiai.

Bet dėl to Scranton nesi
jaudina ir tikisi pralįsti. Jis 
drąsus ir veržlus vyras. Štai 
prieš kelerius metus pasiry
žo tapti senatorium ir tokiu 
buvo išrinktas. Rinkimuose 
Į gubernatorius taip pat jam 

I pasisekė savo varžovus nu
galėti. Jis tikisi ir dabar ko
vą laimėti ir išeina kaip kai
riųjų respublikonų šalinin
kas. Savo programinėje 
kalboje pasisakė esąs pilie
tinių teisių praplėtimo šali
ninkas. žadąs Įgyvendinti ir 
kitų Įvairių pagerinimų.

Australija pažadėjo teikti 
Pietų Vietnamui pagalbą jo 
kovoj su komunistų partiza
nais. Ji duos 6 sprausminius 
lėktuvus, pasiųs 30 karinin
kų misiją, kuri bus tolydžio 
dar didinama.

Jeigu Pietryčių Azijoje Į- 
sigalėtų komunistų Įtaka, tai 
ir Australija atsidurtų nepa-, 
vydėtinoje padėtyje. Todėl: 
jai ir parūpo P. Vietnamo 
•likimas. P. Vietname lankė
si ir Australijos užsienio rei
kalų ministeris ir vietoje su
sipažino su tos šalies ūkio; 
padėtim-

Paskutinės žinios leidžia 
spėti, kad Pietų Vietname1
kovos gali Žymiai sustiprėti. Senatorius iš Minnesotos Hu- 
tad jam reikalinga ir sustip- bert Humpre.v rūpinosi mobili- 
rinta visokeriopa pagalba. į zuoti demokratus, kad plepėji- 
JAY' daro žygių, kad tą pa- mas civilinių teisių įstatymų 
galbą teiktų ir kiti. . svarstant būtų baigtas.

f
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Kodėl mes vykstame į Lietuvių 
Kongresą Washingtone

Šio bt želio 26-28 dienomis visi keliai mus veda i 
šios šalies sostinę — Washingtoną. Ko mes ten vyksime? 
Pramogauti, linksmintis, koncertų klausytis? Ne!

Su skaudančiomis širdimis, bet didelėmis viltimis 
mes visi vieningai turime vykti pas šios galingiausios pa
saulyje šalies politikos vadovus prašyti ir maldauti užtari- • 
mo ir laisvės mūsų mažai, bet širdžiai taip brangiai Tėvų 
žemei— Lietuvai.

Jau 20 metų, kaip komunistinių rytų ordų pavergtoje 
Lietuvoje viešpatauja amžina ir tamsi vergijos naktis. 
Mūsų broliai ir seserys jau ir savo akis pražiūrėjo, belauk
dami laisvės aušros Lietuvai- Jie liko beteisiais svetimųjų 
vergais: be tikėjimo laisvės, be laisvo demokratiško žo
džio ir be jokios žmogiškosios teisės. Vien tiktai svetimųjų 
nuožmiai žiauri priespauda ir amžina baimė beklajoja 
po mūsų Tėvynę šioje vergijos klaikybių ir tamsybių nak

tyje.
Vienintelė pavergtųjų mūsų brolių ir sesių viltis beli

kome tik mes — laisvojo pasaulio lietuviai. Todėl su ug
ningu ryžtingumu, didžioje vienybėje, nepalaužiamai i: 
siekime laisvės ir nepriklausomybės atstatymo mūsų Lie
tuvai. Mūsų kova turi būti neatiaidi ir kieta. Greičiau uo- 
lo pavirs vandenimis ii- plienas sutirps Į vašką, negu me.- 
išsižadėsime šios šventos kovos! Greičiau saulė pradės 
tekėti vakaruose, negu mes. laisvojo pasaulio lietuviai 
pripažinsime rusiškųjų bolševikų užmestus vergijos pan 
čius Lietuvai, kaip nuolatini gėdos faktą.

Su nuožmiu tautos priešu nėra ir negali būti jokie 
taikaus bendradarbiavimo, o vien tik kieta ir ryžtinga 
kova!

Todėl šioje kovoje pasirodykime vieningi ir susiklau
sę. Niekas kitas, o tik mes patys tegalime Lietuvą palikti 
žiauriųjų pavergėjų naguose savo susiskaldymu, savo 
neveiklumu ir savo neryžtingumu. O priešas vien to is 
mūsų tik ir laukia- Todėl ir pasirodykime prieš pasaulį, 
kad esame vieningi, ryžtingi ir nepalaužiami dvasioje 
šioje žūtbūtinėje kovoje už Lietuvos laisvę. O tai įrody
sime vieningu ir skaitlingu dalyvavimu Amerikos Lietuvių 
Kongrese Wasningtone birželio 26. 27 if 28 dienomis.

Daug senatorių, kongreso narių, gubernatorių ir bu
vusių prezidentų šioje kovoje už tėvų žemės laisvę eina 
kartu su mumis. Tat neapvilkime jų savo pasirodymu ir 
darbais.

Visi mūsų keliai šio birželio pabaigoje veda į Wa- 
shingtoną! Visi kaip vienas dalyvaukime kongrese. Mūsų 
gilus tikėjimas Lietuvos laisve niekada neapvils mūsų.

Amerikos Lietuvių Taryba

D£L KONSULIARINĖS SUTARTIES SU SOVIETAIS

ivcitivio, 50.

AukM?iauxiojo Teismo pirm. EarI Warren. kurks vado
vauja Kennedy nužudymui tirti komisijai, apleidžia 
Dalbų; katėjimą, ten pasikalbėjęs su nuteistu mirti už 
Osvvaldo nušovimą Jack Ruby.

Kas kitur rašoma
VARGAS SU TAIS 

KOLONISTAIS

„Labai gaila S. Kolupai
los. Tai buvo žvalus, visada 
sumanymų pilnas žmogus ir, 
matyt, aukštų kvalifikacijų 
specialistas. Girdėjau kal
bant. kad ruošiamasi kažku
rį jo veikalą pas mus per
spausdinti. Kas turi nors 
kiek mokslinės vertės, mes 
anksčiau ar vėliau perim- 
sim. Politinės nuosėdos nuo 
tokių darbų nusivalys. J lie
tuvių literatūros istoriją

Katilas puodą vanoja- 
abu labu tokiu.

Be praktiškų reikalų, tarp Seimą. Tada Lenino galva 
kinų ir rusų komunistų eina nuo to pasisekimo apsvaigo- 
teoretiniai ginčai — kurie Jis pradėjo visus savo buvu- 

Į jų tikresni K. Markso ir Le- sius politinius mokytojus 
nino mokiniai? Jie vieni ki- kaip Plechanovą ir kitus 
tiems priekaištauja. įrodinė- niekinti ir įrodinėti, kad ga- 

grįžta tie vardai, kurie dau- ja daromas klaidas ir vieni Įima laikui užbėgti už akių, 
kitus pravardžiuoja revoliu- kad galima socializmą įvyk- 

proletariato išdavi- dyti ir atsilikusioje šalyje.

, biuras už klaidas, paren
kant ir naudojant kadrus, 
Osipovui jau anksčiau pa- 

Pavergtos Lietuvos do- skyrė bausmę, bet, anot to 
nems. sąžiningiems darbi- straipsnio autorių V Rim- 
ninkams ir tarnautojams kevičiaus ir V. Sarpio — 

vargas su kolonistais. „Tačiau iš jo elgesio nesi-JKia 
įsibrovusiais 
pareigas. 

Komunistu

į atsakingas matė. kad jis būtų supratęs 
savo klaidas ir vengs jų at-

Tiesos nr. eity.-.“ Ir dabar, girdi: Gri- 
129 įdėtas straipsnis „Garbė giškių bandomasis popie- 
ir \ ardas- vaizduoja būdin- riaus kombinatas nnsrnin 
rą susovietintos Lietuvos
gyvenimą-

kombinatas nustojo 
žengęs į priekį. Jo veikloje 
daug rimtų trūkumų. Tačiau 
jis ir toliau nešioja „komu
nistinio darbo įmonės var
dą. kurį gavo prieš tris me
tus.“

0 kodėl jis to vardo, kad 
ir suktu būdu gauto, turi iš
sižadėti, jeigu įmonės prieš
akyje stovi „vyresniojo, kul
tui ingesniojo brolio“ atsto- 
Vai-koioništai, Ošipovo glo
bojami?

KAM REIKĖJO IR KAM 
NEREIKĖJO BĖGTI

giau kaip 10 metų buvo ne
minimi. Ir grįžta ne su emi
gracijos kraičiu, o su tuo. ką 
jie savo tėvynėje buvo sukū
rę.“

Čia norime paaiškinti, 
kad J- Jurginis vokiečių o- 
kupacijos metu davinėjo pa
tarimus. kam veita pasilik
ti Lietuvoje. Ar kas jo pa
klausė, nežinome, bet aišku, 
kad ne nuo jo parėjo tų pa
silikusiųjų likimas. Pasilikę 
T. Petkevičius, Žvironas ir 
kt. kentėjo vergų stovyklo
se. Gal toks pat likimas bū
tų buvęs ir Jurginio minimų 
mokslininkų.

Pasišalinusieji nesigaili. 
Jie dirba savo darbą ir čia, 
ir Jurginis gali būti tikras, 
kad, jei jų vardai šiandien 
nežinomi Lietuvos jaunajai 
kartai ne dėl jos kaltės, tai 
ateis diena, kada jie bus ži
nomi. kada bus įvertintas 
ne tik Lietuvoje sukrautas 
jų mokslinis kraitis, bet ir 
iš emigracijos atsivežtas.

Komunistai visus miru
siuosius pasisavina. Kol gy
vas buvo Kolupaila, jo var
do neminėjo, o kai mirė, jau 
žada jo veikalą išleisti.

Iki mirties ir Vincas Krė
vė-Mickevičius buvo neko- 
šer, o dabar jo veikalus jauiieiuzia. ___v auniasi. nuliui i-
nis bendradarbiavimas“ tė
ra tik su mirusiais, kai šie 
jau negali pareikšti savo 
nuomonės ar protesto.

Bet mes manome, kad 
Jurginio minimiems moksli
ninkams nereikės pirma 
mirti, kad jų vardai būtų 
jaunajai kaitai žinomi.

DIRVA PATVIRTINO 
KELEIVIO TEIGIMĄ

cimo
kais. kuri apie demokratiją dar

Iš tikrųjų gi — abu labu neturi supratimo, 
tokiu. Vieni ir kiti yra nu- Leninas beveik iš pat sa- 
slydę nuo tikresnio kelio į vo jaunystės dienų buvo be 
socialistinę santvarką ir nuo moralės principų, maištau- 
jos vis labiau tolsta. janti ir kerštinga asmenybė.

Vieni ir kiti kaip įmany- Tad ir jo vadovaujami bol- 
dami ugdo valstybinį kapi- ševikai į valdžią atėjo smur- 
talą ir tam kapitalui jau pa- to ir veidmainystės keliu, 
jungė visą šalies darbinin- pasisavintu proletariato vai
ki ją. Jų santvarkose darbo du paskelbė diktatūrą ir tik 
žmonės ne tik labiau išnau- smurto priemonėmis tą dik- 
dojami. negu kapitalistinė- tatūrą palaikė. Faktinai to
se šalyse, bet iš ių yra atim- ji diktatūra, kaip buvo, taip 
ta teisė kovoti dėl geresnės ir tebėra žiauriausia prole- 
padėties, jie neturi jokių po- tariato priespauda, atėmusi 
litinių laisvių ir jokios įta-, tam proletariatui ir balsą, ir 
kos valstybiniam gy veni- galimybę iš to jungo išsiva- 
mui. ‘ duoti.

K. Marksas skelbė, kad Kjnijos komunistai uip
per demokratiją bus gahma veidmainyste, klasta ir 
Įgyvendinti sodanzmą. Dar- *ial.ne ;evarta at4jo į 
binmkija. siekianti issiva- valdži Jie
duot, ir ,s kapitajo jungo. Rovoj dėl žemės
turi demokratijos santyar- ,.efo,.mos’ dė| darbo žmo. 
koje įpiasti savarankiška, jo
tvarkytu, pakilu aukščiau £ gerovės ir kitų kilnių 
savo klases reikalų ir imtis idJa, % iš tik - tik įvedė 
valstybinio darbo. , tokią4 t kaip Rusijoje dik.

Marksas sakė, kad naujo- utūrą ir darbo žmogų pa. 
ji santvarka pirmiausia bus vergė dar žiauresinam ir di- 
galirna įvesti tik pramomn- desnam išnaudotojui „vals- 
gose salyse. kur esama gau- tybiniam ponui.“ 
saus ir sąmoningo proleta- ‘ Todėl tiek Kremlius, tiek 
riato. bet ne atsilikusiose ir Pekinas j iai davė 
salvse. kur žemes ūkis suda- _ -• ®sž -1 * > į/ii nn orinrav/v 11*. 1 . i - • i IVVUIlUVlja, niooco xxro visos valstybes pagrindą. d£įin^k kl

a rai llort/coc rtz,i iza .
Suso v lėtintoji Rusija, is 

carų paveldėjusi imperia-liz-
Nei Marksas, nei jo pase

kėjai ir negalvojo, kad to
kioje atsilikusioje šalyje 
kaip Rusija galėtų būti kas mą ir kolonizmą. tęsia ir to

liau tos imperijos politiką, 
tik dar žiauresnėmis ir suk- 
tesnėmis priemonėmis. Ly
giai panaši ir Kinijos politi
ka- Juk ir komunistinė Kini
ja siekia užvaldyti visą Azi
ją ir tiesia nagus net ir į Af-

Štai. Grigiškiuose veikia 
popieriaus gamykla. Jos di
rektorius A. Osipovas. iškal
bus vyras, sugebąs kitiems 
akis dumti. Dirbtuvių vyr. 
inžinierius E. Krukovskis y- 
ra toks. kuriam labiau rūpi 
pašaliniai darbai. Vyr. inži- 
nierius-normuotojas Glebo- 
vas — baustas tarybinių 
teismų už pravaikštas, kai 
jis dar dirbo šachtose. Fak- 
tinai jis ir joks inžinierius, 
tik eilinis darbininkas, i in
žinierius pakylėtas paties 
direktoriaus Osipovo ir par- Į
tinės organizacijos sekreto- Laisvė nr. 46 išspausdino 
riaus A. Biriuko, jis taip ilgą sovietinio istoriko J. 
pat kelių viršininkas. Miško Jurginio laišką. Jame Jurgi 
biržės viršininko pareigoms nis tarp kitko šitaip rašo: 
paskirtas M. Centorickis. i „Iš trijų profesorių Biržiš- 
fašistinės okupacijos metais' kų Viktorą mažiausiai pa
buvęs Baltarusijoj kažko-Į žinau, su Vaclovu ir Myko-

• - i , • kio miesto burmistru. Už1 Iu buvau gana artimai pa-
va1«stvhae v * 1S Pas.lias°’ onsulais pasikeičia to mfet0 veiksmus jis buvo žįstamas... Aš neklausiu, ko
valstybes, kurios turi tarpusaviu prekybos reikalų, kurio- nubaustas ir. bausmę atli- jie bėgo. Galbūt iiems v- 
se gyvena kiek daugiau kitos valstybės tautiečių ar pilie- kęs, atsirado Grigiškių po- pač Mvkolui. reikėio bėėti. 
čių. Konsulai saviems piliečiams suteikia visakeriopą pa- pieriaus dirbtuvėse. Jam Daug kas tada bėgo, išbėgo 
slaugą — tvarko jų dokumentų reikalus, rūpinasi jų gy- buvo patikėtos tokios atsa- mano pažįstami mokslinin- 
nimu teismuose ir kt. Taigi konsulų darbas yra gana di- kirgos pareigos. kai J- Skardžius. A. Salys,
delis, reikšmingas ir reikalingas- Tai visi „žymieji“ direk- J. Puzinas. K. Avižonis. V.

Derybos tarp JAV ir Sovietu Sąjungos konsulatų iAT"“ Maciūnu, kuriems nebuvo
. , - • -i i u ,.x pareigūnai. Ju padedamas, reikalo bėgti. Jie sako ne-

. 1lgim°.rel a U UV.° Pr^etos Jau 1033 m. Is tų derybų jjs sugebėjo visus įtikinti, norėję gyventi bolševikų o- 
nieko neisejo, sutartis nebuvo pasirašyta, bet sovietams kad įmonė pirmaujanti ir kupuoti, jie pasirinkę „lais- 
buvo leista savo konsulatus įkurti New Yorke ir San Fran- gerai besitvarkanti. Ir tai vąjį pasaulį.“
cisco. Jie ten veikė iki 1948 m., kol galutinai susikompro- buvo lengva atsiekti. Mat. T T - - ... . .
m,tavo- pnes t0J,e Peloje įmone- pažjstamų rao5sIinin^, kad

New Yorke sovietinių dip'omatų vaikam buvo įsteigta Jie nebegali savo žinių per-

Lietuvos
I........o---- pavar-

ją sučiupo ir uždarė konsulato namo antrame aukšte. Bet zija. Ir ne viena, bet dvi. džių nebežino. Mūsų nedi- 
ji, nutaikius progą, iššoko pro langą, susižeidė. Ir vėl no- Tada paaiškėjo įvairios suk- dėlės tautos gyvenimas pra- 
rėta ją pagauti, bet įsikišo JAV policija- Tas įvykis nu-! tybės ir nepritekliai. ėjo pro juos, net jų nepaste
skambėjo viso pasaulio spaudoje. Tada JAV sovietų kon
sulatus uždarė, ir konsulams buvo įsakyta išsinešdinti.

Dabar jau pasirašytas tarp JAV ir Sovietų Sąjungos 
konsularinis susitarimas. Kodėl tam susitarimui teikiama 
tiek daug reikšmės? Mat, sovietams visuomet daugiau rū
pi tai. kas sutartyje nenumatyta. Jų svarbiausias tikslas— 
palengvintom sąlygom šnipinėti. Kadangi konsulatų per
sonalas naudojasi neliečiamybės teise, tai šnipinėti pato
giau. o toks pagautas šnipas negali būti teisiamas. Jam 
grebia tik ištrėmimas. Be to. tokie sovietų konsulai gali 
platinti komunistinę propagandą, diriguoti komunistinę 
veiklą, palikyti ryšius su paskirų vietovių komunistų par
tijos daliniais ir varyti kitokį kiršinimo darbą. Dėl to ir 
mūsų komunistai taip džiaugiasi, nes per šiuos konsulatus 
visada jaus arčiau savęs tėvelio Chruščiovo ranką-

Amerikos kosulatų darbas Sovietų Sąjungoje kiek 
kitoks. Ten jiems bene daugiausia gali tekti rūpintis tik 
savo piliečiais, kai jie nekaltai suimami ar įkalinami.

Nors partinio komiteto bėjęs-

Buvęs prez. Eisenhoweris kalbasi su siekiančiu prezi
dento kėdės šen. Goldwateriu.

Vienybei paskelbus dr. B. 
Dirmeikio laišką, kuriame 
jis daugumą naujųjų išeivių 
kaltina žmogžudystėmis ir 
kitais nebūtais nusikalti
mais, Keleivis nr. 22 pažy
mėjo. kad to laiško autorius 
pats buvo nesivaržąs prie
monėmis karjeristas ir ego
istas. siekęs kitus nujuodinti 
ir išstumti iš savo kelio, kad 
pats sau galėtų gauti dau
giau pašalpos ir kitokios 
naudos.

Dirvos nr. 65 ir 66 V. Ras
tenis tas mintis kaip tik pa
tvirtina, tik be reikalo jis 
baigdamas atsidūsta: „at
leisk joms (Lapienei, visai 
Vienybės redakcijai ir jos 
leidėjai. KeL red.), nes ne
žino. ką darančios “

Jos puikiai žino, ką da
rančios, o mūsų visuomenės 
atlaidumas jas tik dar la
biau paskatina „daryti“. 

GIRNAKALIUI NEAIŠKU

nors panašaus į socializmą 
įgyvendinta. Rusijai linkėta 
revoliucijos keliu nusikraty
ti carinės despotijos, pradė
ti demokratiškai tvarkylis 
ir priprasti prie parlamenta
rinės santvarkos. . ,,. . .T, . , . , nką. kunon spraudžiasi ir

Iki 191 i m. tokios nuomo- Rusijos agentai. Abiejų šitų 
nės apie Rusiją bu\ o ir pats gajjų interesai susikerta tik 
Leninas. Bet jam su savo S3- uda kaį jau nepasidalija- 
linmkais pasisekė Rusijos ma grobiu, kurio ir viena ir
revoliuciją „pavogti“, tai y- 
ra smurto keliu įsigalėti val
džioje ir išvaikyti demokra
tiniu būdu pirmą kartą Ru
sijoje išrinktą Steigiamąjį

Matote, kas dar neaišku 
Vienybei, kuri.anot jos re
daktorių ir leidėjų trūbo- 
čiaus Sirvydo. —einanti Ku
dirkos. Šliūpo ir panašių pa
triotų keliais...

Ga! ji tais keliais ir eina. 
bet, deja. visai į priešingą 
pusę. negu ėjo šie laisvės 
kovotojai. Jie vedė tautą iš 
rusiškosios vergijos į laisvę, 
o Vienybės moterėlės iš lais
vės strapalioja tiesiai atgal 
į kacapo vergiją.

„ MALONU ATSIRIBOTI 
NUO ŠIMKAUS “

kita nori. Faktinai tik dėl 
to grobio, bet ne dėl princi
pų kyla ir jų visi ginčai.

Greta abiejų puoselėjamo 
imperializmo ir kolonializ
mo. dar bręsta ir nacizmas 
bei rasinė neapykanta. Štai 
Kremlius nacizmą prikiša 
kiniečių komunistams, kai 
lygiai toks pat priekaištas 
tinka ir rusų komunistams, 
visur pabrėžiantiems savo 
rusiškosios „kultūros“ pir
mavimą ir įvairiausiais bū
dais siekiantiems surusinti 
pavergtąsias tautas.

Taigi šiandien ir Vakarų 
pasauliui visai nederėtų net 
svarstyti, kuris komunizmas 
yra geresnis: rusiškasis, ar 
kinietiškas.

J. Vlkx.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Vienybės nuolatinis kaps
tytojas ir svarbiausias jos 
bendradarbis Girnakalis nr- 
21 svarsto tokį ir tokiais žo
džiais klausimą:

„Būtų verta panagrinėti, 
kas sudaro geresnes sąlygas 
vertybėms kurti — tautinė 
ar tarybinė Lietuva“.

Kitais žodžiais: nepri
klausoma demokratinė, ar 
komunistų vardoma Lietu
va?

Taip rašo Vienybės re
daktorė Salomėja Narkėliū- 
naitė. kai to Šimkaus inici
atyva ji buvo išmesta iš vi! 
niečių suvažiavimo.

Mums regis, ji būtų daug 
išmintingiau padal iusi po to 
įvykio visai tylėdama, ypač 
kad savo straipsny apie Va
lerijoną Šimkų, neturėdama 
jokių argumentų, nukalba 
tiktai grynus niekus.

Čia toksai pat džiuginan
tis malonumas, kaip viešai 
gavus į ausį-

Saulės grįžimas, Aloyzo 
Barono 15 novelių, 141 psl., 
kaina $1.00.

Derliaus vainikas, Juozo 
Mikuckio 1907-1964 m. ra
šyti eilėraščiai, sceninis 
fragmentas Didvyriai ir le
genda Selima Chalija, 359 
psl., kaina $2.00.

Abi knygas išleido Nidos 
Knygų Klubas, I, Ladbro
ke Gardens, London, W II, 
Gr- Britain.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM,

TAS DUONOS NEPKAAO.

Spaudos ir radijo darbuotojų 
suvažiavimas

Pasaulio L. Bendiuome
nės valdybos sumanymu 
birželio 6-7 dienomis Tabor 
Faim vasarvietėje buvo su
kviestas išeivijos lietuvių 
spaudos ir radijo suvažiavi
mas. kuriame dalyvavo per 
100 asmenų- Jie visi buvo 
vasarvietės savininko J. Ba- 
čiūno, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko, 
svečiai. Į suvažiavimą buvo 
kviesta ir Keleivio radakci- 
ja. bet tiktai dėl darbo gau
sumo jos atstovas negalėjo 
ten nuvykti.

Naujienose apie tą suva
žiavimą dr. Pijus Grigaitis 
(jis ten skaitė paskaitą 
"Lietuvos gyvenimo prista
tymas išeivijos spaudoje*4) 
rašo. kad dalyviai buvę Įvai
rių, griežtai priešingų ideo
loginių ir politinių krypčių 
ir skirtingo amžiaus kartu, 
tačiau per ištisas dvi Įtemp
to darbo dienas neatsitiko 
nė vieno nemalonaus "inci
dento,“ kuris būtų sudrums- 
tęs draugišką atmosferą.

Prie to daug prisidėjo va
sarvietės savininko J. Ba- 
čiūno taktas ir tvirtas jo 
bendradarbių PLB valdy
bos narių nusistatymas leis
ti visiems dalyviams laisvai 
pasisakyti, tik vengiant be
reikalingų aštrumų ir kits 
kito užgauliojimų, graži 
gamtos aplinka, nepapras
tas šeimininko vaišingumas 
ir nuoširdus patarnavimas.

Dr- P. Grigaičio žodžiais, 
tokia proga atvirai išsikal
bėti skirtingų pažiūrų žmo
nėms nesusibarant ir nesu
si pykstant buvo retas atsiti
kimas lietuvių išeivijos gy
venime.

Suvažiavimas nutarimų 
nedarė, bet jo išrinktoji ko
misija (Kaulėnas. Rastenis, 
Stempužis, Matusevičius. 
Prunskis. Mieželis. Zaparac- 
kas ir Kardelis) surašė šito
kią jame pareikštų minčių 
santrauką:

SUVAŽIAVIMO MINČIŲ 
SANTRAUKA

23-siais Lietuvos okupa
cijos metais. 1964—Kr. Do
nelaičio—metų birželio 6-7 
dienomis, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos i- 
niciatyva Įvykęs lietuvių iš
eivijos spaudos ir radijo su
važiavimas Tabor Farmoje. 
Sodus. Michigan. JAV. iš
klausęs visos eilės referatų 
ir juos aptaręs diskusijose, 
konstatuoja:

Lietuvių išeivija, vesda
ma sunkią kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės išlaiky
mo. turi rasti savyje jėgų 
tai kovai tesėti ir laimėti. 
Šios kovos sėkmė glūdi or
ganizuotos lietuvių išeivijos 
budrume ir lietuvių spaudos 
bei radijo talkoje.

Vertindamas visų lietu
viškų kultūrinių, visuomeni
nių ir politinių organizacijų 
veiklą, su išskirtinu pabrė
žimu suvažiavimas mano, 
kad Bendruomenė, kun tel
kia ir derina visas lietuvių 
kultūrines jėgas, yra tas or
ganizacinis faktorius, kuris 
kovoje už lietuvybės išlaiky
mą buvo. yra ir bus ypatin
gas veiksnys.

Spaudos ir radijo uždavi
nys šią temą plėsti, gilinti ir 
skiepyti lietuvių išeivijoj, 
nes Bendruomenės tvirtu
mas laiduos išeivijai stato
mų uždavinių Įvykdymo 
sėkmingumą.

Turi būti plačiai kelia
mas ir nuodugniai svarsto
mas ilgametis lietuvių veik
lai prieauglio ugdymo pla
nas ir jo vykdymo būdai, 
nes laiko bėgyje jaunosios 
kartos lietuvių išeivijoje tu
rės vis didėjant} svori. Jų 
planingas verbavimas ir pa
mosimas turi užimti pirmau
jančią vietą-

Spaudai ir radijui visada 
tenka didelė užduotis išeivi
jai išryškinti jos siekius. — 
ją ne tik informuoti, bet ir 
formuoti jos nuomonę, kad 
šių dienų laisvės kovų atmo
sferoje ir kas kart sunkėjan
čios tarptautinės padėties 
akivaizdoje. atlikdamas 
jam tautos skirtus uždavi
nius. lietuvis nepalūžtų.

Šie uždaviniai dar dau
giau išryškėja ir reikalauja 
iš mūsų visų organizacijų, o 
ypac Bendruomenės, spau
dos ir radijo, budėjimo, ma
tant mūsų tautos laisvės 
priešų — komunistų pastan
gas ardyti mūsų laisvės ko
vos frontą.

Suvažiavimas su dideliu 
susirūpinimu konstatuoja 
šias priešo pastangas ir 
kviečia visus energingai 
tam pasipriešinti.

Išeivija siekia ir sieks su 
pavergtos Lietuvos broliais 
ir seserimis ko glaudžiausio 
ryšio, bet priešinsis tokiems 
to ryšio keliams bei meto
dams. kurie galėtų būti su
prasti kaip Lietuvos paver
gimo pripažinimas.

Visų lietuviškų jėgų išei
vijoje vienybė ir solidaru
mas yra būtinos sąlygos 
bendram ir darniam visuo
meniniam darbui, todėl su
važiavimas sveikina Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pastangas, sie
kiant lietuvių politinių jėgų 
apsijungimo. kartu sveikina 
ir visas politines grupes, 
randančias bendrą kalbą ir 
besiryžtančias bendrai dirb
ti vardan tos Lietuvos.

WATERBURY, CONN.

Specialus Jungtinių Tautų atstovas, buvęs Ekvadoro 
prez. Galo Plaza Lasso (dešinėj), pasiųstas i Kiprą, 
kalbasi su žurnalistais. Kairėje suomis Sakari Tuomi
oja, Jungt. Tautų tarpininkas Kipro salos reikalams.

pos- ši kartą pasižymėjo 
SLA veikėjos^ jos Įsteigė net 
dvi kuopas: Clevelande, O- 
hio. ir New Yorke, N. Y. Tai 
pagyvins SLA Įtaką lietuvių

KANADOS NAUJIENOS
VVELLAND, ONT. žudynių pabėgusių lietuvių, 

ji viena iš pirmųjų užmezgė
šeimose. Be to. dar Įsteigtos Dalyvaukim Joninių šventėj su jais ryšius ir pradėjo tei 
kuopos — viena Chicagoje. T - - r * • rautis apie mūsų tėvynę pa-antra Orange. N* L ?Sti mS ^usių bolševikų tvarkg ir
kuriai priklauso veiklūs in- dJL e^'esb O sužinojusi apie ne
telektualai.

Be to. arti
zatorių veikėjų dirbo savo

•iais lietuviais

Šimtas orgam-

šių- Bet vis tiek tenka pripa
žinti. kad dauguma SLA 
darbuotojų veikė nuoširdžiu 
atsidėjimu ir jų dėka orga-

---------------------- _ _ nizacija gali pasidžiaugti
Paminėjo mirusiuosius Įsos ligos išlaksto. Jie skel- geru pasisekimu lietuvių 

biasi patriotais, kovotojais tarpe ir turi jų neabejotiną 
Gegužės 30 d. lietuviai dėl laisvės, bet..- tik už pini- pasitikėjimą.

mirusiųjų prisiminimą su- gUS

WORCESTERIO NAUJIENOS

rengė Crompton parke. Čia 
kalbėjo Mass- senatorius, 
Fleming, seimelio atstovas 
Vytautas Pigaga ir kt. Jau
dinančias melodijas grojo 
trimitų ir būgnų orkestras.. 
dalyvavo daug žmonių. 

Pavykęs banketas

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Dr-jos banketas buvo bir
želio 7 d. Vytauto parke. Ja
me atsilankė didelis skaičius 
vietos veikėjų, jų tarpe buvo 
B. ir J. Sviklos. M. Žemai
taitis, Dvareckai. J. Kiela. 
J- ir L. Gaidžiai. D. ir E. Ma
žeikos. D. ir O. Margiai. Ke
leivio skaitytojai, kurte ne-' 
seniai čia atsikėlė iš Nashu-' 
a, N. H.

Bariai nupirko net 12 bi
lietu savo šeimai.*
Ruoškimės SLA

J. Krasinskas

NEW YORK, N.Y.

Mirė Pranas Gustaitis

kuopose ir sutelkė žymų 
skaičių naujų nartų. Jų pasi
sekimas ne visur, tiesą pa- Šiemet ji bus švenčiama 
sakius, vienodas, nes greta šeštadieni, birželio 20 d. 
tokių veikėjų, kurie gavo po Wellando mieste. St. Ste- 
40. po 30 ar 20 naujų narių, phens salėje (E. Main ir Pt. 
esama ir mažiau pasireišku- Robinson Rd. kampe). Ją

buvo švenčiama ant Ram- ka) iietuvių tl.ėmim(ls
by no kalno (Pagėgių vals).: . . ...
Tų šventę jau eile metu' naįtlnlus .aleslus lr zlaunas
švenčia ir Niagaros pusiau^ | zu?.yn?,s- J1. tu0.Jau su vlsa,s 

• • r bolsevikuojanciasalio lietuviai.
ir jų "susaidėmis“ 
santykius-

nutraukė

P. Tar.

PUTNAM. CONN.

Eglutes skaitytojų šventė

Gegužės 22 d. staiga mirė 
Pranas J. Gustaitis, sulaukęs 
73 metų amžiaus- Velionis 
nepriklausomoje Lietuvoje 
visą laiką mokytojavo, yra 
buvęs Marijampolės ir Aly- uj ne mažiau 
taus gimnazijų direktorius,; Av(,nIįi n,.asidsi, 
o Vokietijoje. Hanau sto 
vykioje, suorganizavo gim 
naziją.

SLA TEBĖRA STIPRUS 
IR VEIKLUS

gegužinei

Pažymėtinas Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Įvy
kis — tai jo seimai. Ir da
bar šios didžiosios lietuvių 
fraternalinės organizacijos

SLA 2-sios apskrities ge-' veikėjai ir nariai rengiasi 
gužinė bus birželio 21 d. SLA 53-jam seimui, kuris 
Vytauto (Woodland) parke | Įvyks liepos 6 d. Wilkes 
prie Auburn. Tikimasi turė- Barre. Pa., kur jis ir gimė 
ti daug svečių, nes tą dieną prieš arti 80 metų. šis sei- 
bus Tėvų diena, todėl tėvai, mas pradedamas Kristijono
turės progos pasivaisinti ir 
maloniai praleisti laiką gra
žiame parke-

Kelrodis: Iš 12-to kelio, 
kur parduodamos lentos,
sukti i Svvord St., pravažia
vus dirbtuves, dešinėje suk-

Donelaičio 250 metų sukak
ties paminėjimu- Paskaitą 
skaitys prof. J. Puzinas. Be 
to. numatytuose parengi
muose bus jaunimo pasiro- 
dymai ir kitos pramogos. 
Delegatų, kaip girdėti, nu-

ti Į \Voodland St., kiek pa-j matoma apie pusantro šim- 
važiavus prie pašto dėžutes; ^°.
sukti i dešinę Rockavvay St. Naujas lietuvių židinys 

Turime ir tokių "veikėjų“ SLA Vykd. Taiyba vieto- 
Mūsų tarpe yra žmonių.! Je audros sunaikinto vasar 

kūne paprašyti atlikti koki
nqrs visuomenini

rengia Lietuvių Bendruome 
nė- Jos valdyba tai šventei 
ruošėsi per ištisus metus, to
dėl tikimasi ją būsiant labai 
Įdomią.

Programoje dalyvauja 
Ontario garsusis baletas (22 
asmenys), kuris yra laimė
jęs sidabro ir aukso meda
lius.

Geležinei uždangai trupu
ti prasiskleidus, ji skubiai 
tėvynėje likusiems giminėm 
ir pažįstamiems pradėjo ra
šyti laiškus. O sužinojusi, 
kad beveik visi jos giminės 
išvežti i rytų dvkumas dide
lėms kančioms ir lėtai bado 
mirčiai, ji visiems bolševiki
nio melo skleidėjams spiovė 
stačiai i veidus ir pradėjo 
prieš juos drąsią ir atvirą
kovą. nors dėl tos kovos

Bus Įvairių laimėjimų, 
bus premijuojami šokiai, 
veiks bufetas su daugybe 
skanių lietuviškų valgių ir 
gėrimų, bus ir rauginto pie-

dažnai savo namuose 
nemalonumų.

J. Rainis

j1 
turi

Birželio 7 d. buvo Eglu
tės skaitytojų metinė šven
tė. i kurią iš N. Anglijos ir no
net'iš toliau prisirinko jau-' Jo įėjimas veltui be
nųjų Eglutes skaitytojų per!t0 kuris n0‘re iš jų laimės do- 
pusantro šimto. Tėvų buvo

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

vana.
Salė yra gražiame miške, 

joje telpa per tūkstanti 
žmonių.

Atvažiuoti galima

Šventė prasidėjo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavų iškė
limu ir himnais.

Dr. Balys Matulionis, kaip Atvažiuoti galima gana 
Lietuuų Bendiuomenės Ta- anksti? nes prįe salės yra ga
ly bos naiys, bu\o pakvies- na daug vietos automobi- 
tas tarti žodi. Jis sa\o kalbo- į rjacfat'vfj stalai i»- suo-
je nurodė, kaip svarbu ne
nutraukti ryšių su savo tau
ta. visada savo tarpe vartoti 
lietuvių kalbą, gerbti savo 
papročius. Kas negerbia ir 
nebrangina savo tėvų kal
bos ir savo tautos papročių, 
tas puošiasi svetimomis 
plunksnomis, yra dvasios 
skurdžius, kalbėjo dr. B.
Matulionis.

Jis pabrėžė, kad tėvai, ku- Joninėse, 
rie pratina vaikus kalbėti 
namie angliškai, norėdami, 
kad jie geriau angliškai iš
moktų, patys klysta ir kitus 
klaidina, nes patyrimas ro
do. kad daugiakalbiai vai
kai (mokantieji lietuvių ir 
kt. kalbas) mokykloje pra
lenkia vienkalbius, tie dau
giakalbiai angliškai taip ge
rai išmoksta, kad jų neat
skirtum nuo amerikonų.

Buvo vaikų piešinių pa
roda su premijomis, buvo 
deklamacijų, skambino pia

name |7uvvwvjv»,
lai žmonėms atsisėsti, o vai
kams žaidimo aikštelė. Ren
gėjai bus pasiruošę alkanus 
ir ištroškusius patenkinti.

Programa prasidės lygiai 
7 vai. vak-. o šokiai 8 vai., 
todėl prašoma nesivėluoti. 
Salė bus atidaryta nuo 12 
valandos dienos.

Visi dalyvaukime šitose 

J. Šarapnickas 

TORONTO, ONT.

namio jau Įsigijo naują SLA 
darbeli poilsio namą. patogioje vie-

škundžiasCesą dideli ligį tojc-tik Pusž.bloko .n“° > ninu. šoko tautinius šokius,. _ . " . _ »’/vc Inm rtnniom A tlonflP i - i • i__nvs — tai kojos, tai strėnos.

“Keleivio" administraci
ja prašo mielųjų skatytoių, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjĮ adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Malonu tokią dukrą turėti
Keleivio skaitytoja Kru- 

gelienė džiaugiasi, kad jos 
duktė Edith MacRae gavo 
Guggenheimo stipendiją 
vienerius metus moksliniam 
darbui dirbti Kalifornijos 
universitete.

Edith Krugelytė- MacRae 
Kolumbijos universitete ga
vo filosofijos daktaro laips
nį. savo pasirinktoj mokslo 
šakoj (zoologijos) tobuli
nosi Kopenhagoje. Yale uni
versitete ir Mass. technolo- 

• gijos institute. Ji nuo 1957 
m. Illinois medicinos mo
kykloje dėsto histologiją ir 
nervų anatomiją. Gavusi sti
pendiją. ji galės dar ištisus 
metus laisvai dirbti moksli
ni darbą.

Jos vyras profesoriauja 
Chicagos universitetė

tai kas nors kitas skaudą. 
Bet. jeigu jiems riebiai ap
mokama. tai. broleli, jų vi

los, tam pačiam Atlantic vaidino „Raudonąją kepu- 
City, N. J.. 155 States Avė-’ j,. Geriausiai pasi- 
Namas pakankamai erdvus fodė h visiems labai patiko 
lietuvių organizacijų reika- Bostono mokinių grupė, 
lams. o svarbiausia — SLA Programai sumaniai va- 
narių ir visų lietuvių jau- dovavo Marijošienė.
kiam poilsiui. Ypatingai ti-l __
kimasi. jog jaunimas pasi
stengs šiuo namu pasinaudo-1 
ti. kad galėtų savo tarpe pa
bendrauti. Tuo būdu Susi
vienijimas sustiprina savo 
tradicini veikimą ir plačiau 
patarnauja lietuvių visuo
menei.

i
Naujos kuopos

SLA natūraliu būdu kas
met netenka tam tikro skai
čiaus narių. Jų papildymu 
nuolat rūpinamasi, šis dar
bas dabartinėmis sąlygomis George Pat riek McLaughlin

Bos'ono. 
wanted“

1S

kuris FBI yra “most 
už žmogžudystę. Jis 

amžiaus, 5 pėdų ir 
eria 140-150

Skaudi nelaimė

Paskutiniuoju laiku to- 
rontiečių lietuvių tarpe vėl 
atsitiko skaudi nelaimė- M. 
Vilkickienė. laiptais nešda
ma glėbi skalbinių, paslydo, 
o su užimtomis rankomis ne
galėdama susilaikyti, nuo 
laiptų taip smarkiai krito, 
kad nusilaužė kairiąją ran
ką. labai susižeidė galvą, o 
krūtinę taip smarkiai su
trenkė. kad keletą dienų net 
krarujais spiaudė.

Po nelaimės tuoj buvo pa
kviestas gydytojas, kuris ją 
skubiai su greitosios pagal
bos mašina nuvežė Į ligoni
nę. Ligoninėje nulaužtą ran
ką sugipsavo, o galvos ir 
krūtinės sutrenkimus gydė 
kitokiomis priemonėmis. Po 
savaitės ji buvo parvežta 
namus ir laikoma gydytojo 
priežiūroje, bet darbo dirbti 
negalės keletą mėnesių.

Karo metu ir keletą po
kario metų bolševikų smar
ve dvokiantieji lietuviai čia 
buvo labai aukštai iškė 
galvas. M. Vilkickienė jų

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rtipesti išauklėti savo vai
rus pilnais žmonėmis ir ti
trais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. IT d., roma
nas, 309 psl.. kaina .. 52.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, oremi- 
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo. 268 
nsl., kaina $2.50.

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

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

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusk. kaina 
$2.50.

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

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2 00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas. 279 nsl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP

nėra lengvas. Bet geri SLA 
Jis prisipažino pasiuntęs prez. veikėjai, savo organizacijos 
Johnsonui grasinanti laišką. Tai patriotai, pakankamai sėk-j yra 37 metų amžiai 
Michael Allen Young iš Rio minsi nos nastaruoiu metu 6 colių aukščio, sv 
Grande, N. J.

mmgi. nes pastaruoju metu 
sugebėta Įsteigti net 4 kuo- svaru.

”susaidėm“ nors ir nepri- DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
klausė, bet jų melo propa- pusi., kaina $4.50. 
gandai mielai pritarė ir vi- Pranas Naujokaitis: U- 
sur su jais bendradarbiavo. PELIAI NEGRIŽ TA Į

Bet pradėjus čia atsirasti KALNUS, 509 pusk, kaina 
nuo bolševikinio teroro ir j $5.00.
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Kaip išnaudojama* 
Lietuvo* jaunimas

lvpaitis. Jo nuomone, sena
miesčio sutvarkymui (jame

Pav.rfftuip Liptuvnio nn. ®'v«na apie gyv.)
; P... ? skiriama per mažai lėšų. E-

są. lėšos išsklaidomos. Norsmonėje ir žemės ūkyje yra 
sudarytos darbo brigadosmokyklų mokiniams darbo prieš penkerius metus buvo 
Stažui atlikti patvirtintas Vilniaus sena-

Kvedanios mokvkloie Ši- mlesčl° restauravimo pro- lalt «it? ta7n oat veikia *ktas- P*'praėjusius ketve- 
tokia žemės ūkio moksleiviu ‘ius metus kapiuliniam re- 
, - , - montui išleista 2,400 tukst.

\ . . , . , ! rublių, bet beveik nematyti
"Tarybinis mokytojas“ Į efekjJ

nr. 38 praneša, kad ta moks- D ’, txi —u;
Įei vių darbo brigada perei- V matvti
tais metais uždiibo 11 tūks- ft0 rajonuose dar matyU 

rublių. Jie “ ka'O pėdsakai - jis siūlo
Valstybės departamento sekretorius Dean Rusk svei
kina Irano imperatorių Mohamed Rėza Rahlavi ir im- 
peratorienę Farah. jiems atvykus į VVashingtoną Ira
no meno 7,000 metų parodos“ atidaryti. Be to. New 
Yorko universitetas. įvertindamas jo vykdomas pla
čias socialines reformas, suteikė jam teisių garbės 
daktaro laipsnį.

, Dr. D. Krivicko paskai
ta—"Lietuva tarptautinės 

i politikos konjunktūroje,“ 
kun, V. Bagdanavičiaus pa
skaita—"Lietuvių tauta is
torijos perspektyvoje,“ ko
misijų pranešimai, rezoliu- 

: cijos ir kt.

Vis., V. Rufas. Chicago. III.., 
Lith- R. C. Alliance No. 90. j 
J. Controvvich, dr. Z. Prū-Į 
sas. Chillicothe. Ohio. prel. 
F. Bartkus, Dalias. Tex., O. 
P. Petkevičiai. Chicago, I11-, 
John G. Evans, Chicago. 

i Ilk, Mrs. A. Shukis. Chica-

DAR GALIMA GAUTI

Sekmadienį birželio 28 d. 1 go. UI. kun. S. Markūnas, 
įžymesnių vietovių lanky-1 Po $500 — L. Kasper, 
mas. pamaldos ir kt. į Ind.. A. Ivinskis, Willough-

tancių rublių- Jie augino
daržoves, sodino bulves i r .. . . . . Tkitus darbus kolchoze atli- lkuru «et0 m“ZleSa,,L±>
, daug neisspręstų klausimų.
°’T , , , darbus atlieka daug įvairių
Jų darbas nėra apmoka-i 0,.ganizacijų. 0 pats na

mas. tai (eina j mokslo pro- mjestis siū!oma turįs 
granup Turėkime galvoje. svejpu į. patogiu gyvena- 
kad daibo stažų atlieka lo- muoju rajonu.
18 metų amžiaus jaunuoliai. *

Taigi, kaip buvo. taip ir j Olimpiniai metai ir
pasiliko vergų imperija So-' priekaištai lengv. atletikai 
vietų Rusija, kur net vaikai (E) šią vasarą Tokio 
išnaudojami. ; Ny kstančioje sporto olimpi-

Pavoju* Čiurlionio
paveikslams

šiuos kvartalus sutvarkyti ir

Prašome dėti visas pa
stangas kongrese gausiai 
dalyvauti, paruošti delega
cijas pas savo senatorius bei 
kongresmanus ir tinkamai 
pasiruošti savo kolonijas at
stovauti.

ALT Valdyba
Chicago,
1964 m. birželio 2 d.

Redakcijos pastaba.

Lietuvių Kongresas
RUDIS APIE 

KONGRESĄ

Mus stebina, kad jaunimo 
posėdis kongrese bu* veda
mas anglų kalba.

Stepono Kairio sveikinimas

adoje dalyvaus ir, kaip pa
prastai, atstovaus Sovietų

IFi Nnr, lipinvniA di Sąjungų Lietuvos sportinin- (E) Nors Lietuvoje di- k bQrvs vis džlt0 nors 
dziuojamasi. kad M K. Jetuvoį sporti„inkai yra 
Čiurlionio muziejuje ekspo-. „ova olimpiadose
nuoti Čiurlionio darbai turi gavę prizus
,., . .. . . (buv- pasaulio rekordinin-didelę, neįkainojamų vertę,; k Bin^ Kalėdienį Romo. 
bet jau ne pirmas kartas nu-, . . x .... . ,, ,siskunožiama. kad dailinta- Antanas Mikėnas Mel- 
ko drobės esančios menkose oĮ»»P>adoje. kiti -
patalpose. "Tiesoje“ (nr. 1 Sovietų Sąjungos me st ai)
120) rašoma, kad tos Kauno tac.lau Je? ,s. Tles°-
pata'pos su M. K. Čiurlionio Paskelbto vedamojo,
paveikslais “neužtikrina ii- Lietuvoje sportuojantiems 
go ir saugaus šių paveikslų Lngvaa eciams esančios
išlaikymo® Esanti reikalin-l retlnkamos SąlygOS- 
ga speciali temperatūra, ’ Pasirodo, nors režimas y- 
šviesa. griežtas drėgmės re- ra ne kartą pasigyręs sporto

Į;ai ai na

ra stadiono, kuriame leng
vosios atletikos meistrai ga

žimas. į parama, tačiau Lietuvoj nė-
Neapsieita be Miesto sta

tybos projektavimo institu
to architekto V- Žemkalnio 
pagalbos. Jis padarė specia
laus priestato prie dabarti
nio muziejaus projektą. Tas 
priestatas būsiąs 2 aukštų ii 
turės 400 kv. metrų ploto.

Dainų šventėse dainos 
apie partiją

(E) Gegužės 23 d. Vilniu
je įvyko vienuoliktoji mies
to dainų šventė. Be partijos 
bei režiminės valdžios pa
reigūnų. dar buvo svečių iš 
įvairių sovietinių respublikų 
ir dvi "pažangios“ JAV’ vei 
kėjos K. Karosienė ir M.
Kavaliauskaitė. Buvo atlik
ti sovietų ir Lietuvos "res
publikos“ valstybiniai him
nai. įvairiose dainose gar
binta partija ir sovietinių 
karių žygiai, ypač gi jų į- 
vykdytas Vilniaus "išvada
vimas“. Atlikta S. Vainiūno 
"Daina apie plačiąją žemę.“ 
sveikinti įvairių tautybių 
žmonės. Kad šventei trūko 
tautinio pobūdžio, liudijo 
visa eilė rusų. gudų, latvių, 
lenkų ir kitų tautybių liau
dies dainos.

Tuo pačiu metu Klaipė
doje vyko moksleivių dainų 
šventė. Čia vėl atiduota di
delė duoklė kitų tautų ko
munistinėms dainoms. 4,000 
moksleivių choras pvz. at
liko italų darbininkų (ko
munistų) dainą "Raudonoji 
vėliava“- Spaliukai dainavo 
J. Karoso "Raketą“. V. Pal- 
tabavičiaus "Tu mano ma
žytė“ ir kitas dainas.

Apleistas Vilniau* 
senamiestis

(E) Mus jaudina senojo 
Vilniaus techninė būklė — 
tokiais žodžiais "Tiesoje“
(nr. 98) kai kuriuos Vii-į 
niaus senamiesčio klausi- j 
mus iškėlė inž. arch. A. Pi--

lėtų rungtyniauti ir pasiekti 
aukštų rezultatų. Visi lietu
vių sportininkų rekordai bė
gimo rungtynėse buvę pa
siekti ne Lietuvos, bet kitų 
respublikų stadionuose — 
Maskvoje. Kijeve, Tbilisyje 
ir kitur. Bloga padėtis esan
ti ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune: čia "Sporto kombi
nato“ stadionas esąs apleis
tas. bėgimo takai neprižiū
rimi.

Mirė akademikas 
Br. Bagdžiu*

Birželio 2 d. Vilniuje mi
rė Lietuvos Mokslų Akade
mijos zoologijos instituto 
direktoriaus pavaduotojas 
Bronius Bagdžius. gimęs 
1928 m. sausio 2 d. Sukoniu

Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininkas inž A. 
Rudis apie Lietuvių Kongre
są VVashingtone tarp kitko 
šitaip kalba:

— Organizacijos, draugi
jos. klubai — visi turėtų 
siųsti į kongresą savo atsto
vus. Niekas neprivalo galvo
ti. kad štai be manęs vieno 
kongresas apsieis, Ne. neap
sieis. brolau.

— Kiekvienas lietuvis pri
klauso prie mūsų ir yra 
nuoširdžiai kviečiamas į 
VVashingtono kongresą. Tik 
visų vieningas dalyvavimas 
parodys mūsų nepalaužia
ma stiDrvbe. Šis kongresas 
juk nėra koks paprastas 
piknikas, bet svarbus mūsų 
pasirodymas ir savo vieny
bės pademonsravimas, kad 
galėtume sėkmingai atsiekti 
savo tikslus Washingtone— 
kad Lietuva vėl būtų savi 
vietoje žemėlapy, nenuma 
rinta ir nesunaikinta bolše 
vikinių okupantų kaip tau 
ta.

— Baltuosius Rūmus ii 
naują prezidentą turime tin 
karnai įtikinti, kokia baisia 
prievarta buvo panaikintos 
Pabaltijo valstybės-

— Amerikos Lietuvių is
torijoje.dar nebuvo atsitiki 
mo. kad kokiame nors ren 
giamame kongrese garbės 
nariais būtų sutikę būti tiek 
daug JAV vadovaujančių 
politikų, buvusių preziden
tų. senatorių, kongresmanų

vergtos Lietuvos laisvinimu, 
bet perspėja ir kitas dar 
laisvas tautas nuo baisiojo 
pavojaus.

— Mes visi gerai žinome, 
kad kur yra vienybė,—ten 
yra ir galybė. Demokratinė
je šalyje yra didelis dalykas 
savo vienybės pademonstra
vimas. Su vieningais ir ryž
tingais žmonėmis visi skai
tosi- Todėl savo vieningu pa
sirodymu turime atkreipti 
Washingtono politikų nepa
prastą dėmesį.

Laukiame visų kongrese

km-. Daugų vlsč. 1950 m. jis j ir gubernatorių, kaip šiame 
baigė Vilniaus universitete I kongrese, 
gamtos mokslus, specializa
vosi parazitologijoje. Jis pa
rašė 25- mokslo darbus iš sa
vo specialybės.

Lietuvoje mirė rašytojas 
V- Mozūriūnas

Birželio 9 d. Vilniuje mi
rė bolševikų pogrindininkas 
poetas Vladas Mozūriūnas. 
Jis gimęs 1922 m. vasario 1 
d. Kaune. Komjaunimo or
ganizacijoje pradėjo daly
vauti 1938 m. Karo metu 
gyveno Rusijoje ir dirbo 
laikraščio "Už Tarybų Lie
tuvą“ redakcijoje. Pasta
ruoju metu buvo "Pergalės 
žurnalo redakcijos narys ir 
kurą laiką redagavo "Kom
jaunimo Tiesą“ ir "Švytu
rį“. Yra išleisti keli jo poe
zijos rinkiniai-

Lietuva nežuvo ir negali 
žūti. Jo* seno* galybė* pele
nuose niekad neužgeso tau
tinė* minties ugnis.

J. A. Herbačiauska*

— Bolševikai yra gudrūs 
"artistai“4. Jie visada sten
giasi užmigdyti Vakarus sa
vo "lakštingališkais čiulbė
jimais“ ir laimėti kiek gali
ma daugiau laiko savo nau
dai. Laisvojo pasaulio tra
gedija yra ta. kad ne visi 
bolševikų "vaidinimus“ su
pranta ir juos ima už tikrą 
pinigą... Labai gaila, kad 
tai tenka pasakyti ir apie 
JAV, nors su dideliu širdies 
skausmu..- Ir čia ne visi va
dovaujantieji politikai per
pranta bolševikų "užboviji- 
mus.“

— Amerikos Lietuvių Ta
ryba dirba naudingiausią 
darbą. Ji yra it koks sąži
ningiausias sargas, it koks 
švyturys, saugojantis ir duo
dantis pavojaus ženklus ne 
tik likusiam laisvajam pa
sauliui. bet ir patiems lais
vųjų saugotojams — ameri
kiečiams prieš klastingą 
raudonojo potvynio grėsmę. 
Taigi, ji rūpinasi ne tik pa

Didžiai Gerbiamieji,
Amerikos Lietuvių Kong

resas jau čia pat. Neabejo
jama. kad Tamstos daly 
vausite. ALT centro narių 
ir vadovaujančių veikėjų 
svarbi pareiga kongrese da 
lyvauti. Tuo reikalu esame 
jau anksčiau į Jus kreipęsi.

Labai svarbu ALT cent
rui žinoti, kiek iš Tamstos 
vietovės yra išrinkta atsto
vų, kokie jų vardai ir adre
sai. taip pat kiek vyksta 
svečiais, kokie jų vardai ir 
adresai? Šios žinios reika- 
• ingos palengvinti kongreso 
dalyvių registraciją ir pa
čios programos planavimą.
Prašome paraginti važiuo
jančius apsistoti Shoreham 
viešbutyje, 2500 Calvert St-,
N. W. ‘ Washington. D. C.. 
kur vyks kongreso posėdžiai 
ir banketas.

Susidariusios atskirų vie
tovių delegacijos lankyti sa
vuosius kongresmanus ir se
natorius prašomos susirink
ti birželio 26 d. 8 vai. ryto 
Shoreham viešbučio Pala- 
dian Room.

Kongreso programa yra 
numatyta tokia (joje dar 
gali būti mažų pakeitimų):
Birželio 26 d- 2 vai. popiet

I- ji sesija

Atidarymas—himnai, in- 
vokacijos. ALT pirmininko 
žodis, senatoriaus P. Doug- 
las žodis, komisijų, prezidiu
mo sudarymas, darbotvar
kės priėmimas ir tt. Dvi pa
skaitos: a) adv. -J. Smeto
nos — "Lietuvos nepriklau
somybės bylos kėlimas JAV 
rinkiminiais metais4 ir b) 
dr. P. Grigaičio — "Mūsų 
ateities uždaviniai.“
Birželio 27 d. 9 vai. ryto

II- ji sesija
Jaunimo sesija su atitin

kamais pranešimais, disku
sijomis ir dviem paskaitom: Į 
dr. V. Vardžio ir inž. J. Mik-
lovo. Sesija pravedama ang- Lakūnas Įeit. Charles F 
lų kalba, dalyvaujant kitų mann iš San Diego. CaL 
tautų jaunimo atstovams- į lėktuvą pašovė Laoso komunis 
2 vaL popiet III-ji sesija tai.

Dėl nesveikatos negalė
damas pats asmeniškai da
lyvauti Amerikos Lietuvių 
Kongrese Washingtone. ne
priklausomybės akto pasira
šytojas Steponas Kairys pa
rašė sveikinimą, kuriame 
tarp kitko sakoma:

"Brangūs tautiečiai, Jūs 
čia susirinkote sielodamiesi 
Lietuvos reikalu pasitarti, 
kaip. kokiomis priemonėmis 
galėtumėte prisidėti prie 
mūsų brangios Lietuvos iš
laisvinimo iš žiauraus Mask
vos pavergimo. Tam yra bū
tina kova. Kad mūsų kova 
būtų sėkminga, turime tei
singai suprasti padėtį, ku
rioje esame, būti mūsų ko
voje vieningi ir ištvermingi.

"Mūsų pastangas turi gai
vinti gilus įsitikinimas, kad 
dabartinė santvarka, azia- 
tiškai mongoliško socializ
mo santvarka, jėga primes
ta mūsų tautai, negali pasi
likti. kokia ji yra. ir turi iš
nykti.

"Senoji mūsų veikėjų 
gvardija pamažu tirpsta, 
kas mieli metai praretina 
jos gretas. Neumirškime. 
brangūs tautiečiai, laiku tas 
gretas papildyti naujais, 
tinkamais ir pasiryžusiais 
kovotojais- Tad skirkime 
tinkamo dėmesio mūsų jau
nuomenei, nes tik iš jos ga
lime laukti sau pavaduoto
jų. Dėmesio išeivijos jauni
mui ir gal dar daugiau dė
mesio namie, pačioje Lietu
voje.“

Pilnas Stepono Kairio 
sveikirimas bus. perskaity
tas kongrese.

Aukos kongresui

by, Ohio. A. Serreika. Chi
cago. 111.. kun. A. Grigaitis. 
Ylion. N.Y., kun- John Ta
mulis. Cadillac, Mich.. S. Ju
ras. Chicago, Ilk. J. Vens-| 
kus, Eiizabeth. N-J..—$3.00.

Po $2.00 — S. Vaitkevi
čius. Chicago. Ilk. Ad. Sta-į 
eina, South Bend, Ind., J. 
Pivariūnas. Chicago. Ilk 

Po$1.00 — P- ir E. Stane
vičiai. Chicago, Ilk. Peter 
Leonas Valiulis. Chicago. 
ilk J. Balmonis. Chicago. 
Ilk — $2.10.

Visiems aukojusiems Al
tas laria nuoširdų ačiū- 

Nauji garbės nariai

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romo* popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

227 psl.. kaina tik $1.20.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Be jau visos eilės anks
čiau paskelbtųjų politikų, 
labai noriai sutiko būti A- 
naerikos Lietuvių Kongreso 
Garbės Komitete šie sena
toriai: Birch Bayh, Indiana. 
Everett McKinley Dirksen. 
Illinois. Eugene J. McCar- 
thy. Minn.. ir kongresmanas 
Lucien N. Nedzi. 1 dist., Mi
chigan.

Šen- Everett Dirksen laiš
kas Altui yra labai nuošir
dus.

Kur nakvoti?

Visiems, kurie bet kokio
mis priemonėmis vyks į 
kongresą, primenama, kad 
dabar jau pats laikas apsi
rūpinti nakvynėmis The 
Shoreham Hotel. 2500 Cal- 
včn oirvet. N.W., W ashmg= 
ton 8, D.C. Kongreso daly
viams šis viešbutis yra pa
daręs žymias nuolaidas. Ja
me vyks ir visi kongreso po
sėdžiai bei banketas. Tiems, 
kurie vyks kongresan auto
mobiliais. prie viešbučio yra 
didelės aikštės automobi
liams pasistatyti.

Milda Vaivadienė ir Mi
chalina Baronienė yra iš
rinktos atstovauti Naujienų 
Bendrovei Amerikos Lietu
vių Kongrese Washingtone-

"PRAŠOM—SUGROKITE
TVISTO MELODIJAS“

Be jau anksčiau paskelb
tųjų aukotojų. Amerikos L. 
Kongreso Washingtone iš
laidoms padengti aukojo šie 
asmens: po $10.00 — kun. j raštelį:

(E) Pastaruoju metu So
vietijos miestuose su kon
certais labai sėkmingai gas
troliuoja Vak. Vokietijos 
Kurt Edelhageno džiazo or
kestras. Per Sekmines Mask
vos sporto salėje koncerto 
klausėsi per 10.000 maskvie
čių. daugiausia jaunimo. 
Pirmojo koncerto metu vie
nas jaunuolis pribėgęs prie 
estrados įteikė tokio turinio 

"Mielas Herr Edel-
James J. Shliba. Sheybogan.Į hagen. visų žiūrovų vardu 

prašome sugroti bent kelias
tvisto melodijas.4 
"Žiūrovų grupė?

Pasirašė:

GERIAUSIA DOVANA

1

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam a 
draugui, tai atsiminkite 
Kad geriausia dovana bu.1 
sios knygos:

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva'\ kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie 
tuvių Išeivija Amerikoje?' 
kaina minkšta* vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo", kaina $5.50

Klus- Kipro Bielinio “Dieno- 
kurio jant", kaina $6.00.

svipro Bielinio “Penktieji 
, kaina $6.00.

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 ii- praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl.. 
ka>na............................ $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 aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Masa.

636 E. Broadway,
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tęva

— Maik. 
mane?

ko taip žiūri Į, vas nebijok, graborius į pe
čių neįkiž.

— Nu. jeigu tu šiur, kadi 
neikiš. tai bijoti nereikės, j 
Ale vis dėlto aš norėčiau a-! 
pie šitą bizni žinoti dau-!

— Žiūriu, kad tėvas atro
dai labai nusiminęs. Kodėl?

— Markatna ant dūšios, 
vaike.

— O kas atsitiko?
— Atsitiko, Maiki 

visada bijojau.
— Neaišku, tėve. ko bijo

jai.
— Bijojau, kad po smer- 

ties manęs nesudegintų, 
kaip bedieviai su savo nu-

. būti apsaugotas, kad nesu- 
nyktų. Egipto faraonai tuo 
tiksiu statydino milžiniškas 
piramides, kuriose buvo pa
dedami užprezervuoti jų 
kūnai. Karstai vartojami ir 
Kinijoje nuo neatmenamų
laikų. Turtingesnieji kinie
čiai. dar gyvi būdami, užsi
sako sau brangius karstus, ii 
jei kur važiuoja, tai karstą 
vežasi su savim.

— Lillian Eiehler save 
knygoje ”The Customs oi 
Mankind*4 sako, kad pa 
minkius ant kapų pirmiej. 
pradėjo statyti Afrikos buš 
menai. Bet tai buvo prieta 
rai. Bušmenai tikėjo. ka< 
žmogų numarina piktoji 
dvasia, todėl, užkasę žemei 
numirėli, jie užversdavo ar
ba pastatydavo ant jo kape 
akmenį, kad piktoji dvasia 
negalėtų išeiti. Ir beveik
kiekvienas laidojimo papro 
tys yra kilęs iš prietarų, ku 
rių prasmė šiandien jau pa 
miršta, nors pats paproty.1 
dar neišnykęs. Mirusiųjų 
deginimas taip pat yra ki 
lęs iš prietarų- šiandien tat 
paprotys yra Įgijęs jau ki 
tokią prasmę. Kai kuriost 
pasaulio vietose jau nėra 
pakankamai erdvės kapi 
nėms. o kitur higienos mo 
tyvais numirėliai deginami 
Seniau gi jie buvo degina 
mi. kad piktoji dvasia su 
degtų. Vadinasi, paprotys 

■ kilęs iš prietarų. Apie prie 
tarus. tėve. aš galėčiau kaigiau- Tu sakai, kad numirė-

J lių deginimas nėra bedievių i teTteįto. be? manau. ka< 
ko as įsmislas. ta! oasakvk. kamr - Ras pasakytaišmislas. tai pasakyk, kaipjužtekg n. 

tokia mada atsirado? —šiur. Maik. kad užteks
—Šita mada labai sena. j ag turėsiu apie kr

te^. Istorijoje yra žinių, misl t
kad senovės arijai arba įn- 

kuriuosdai, kuriuos lietuviai laiko 
savo protėviais, taip pat de
gindavo savo mirt&iuosius.;

Neparduok kailiukų 
dar ne pavasaris.

iki

mileliais daro- 0 dabar, va.' v. . _ - į. ... , Šitas paprotys nėra pas juos;pats popiežius issiuntmejo- .. ,1 . \ *i 1 i i j įsnvkęs nei dabar. Štai. aną- 
ys upams u azą. a nu- dien mirė indų tautos vadasANGLIJOJE ADRESAS:

mll:C‘lUS.'Sia,degintl- Ku" Nehru. ir jo kūnas buvo iš-i J- VENSKCNAS

kilmingai sudegintas. Seno-' 33CAIRNLEA CRASCENT 
vės graikų poetas Homeras BELLSHILL

— Baisu. Maiki, dėl to. aprašo su visomis smulkme- LANARKSHIRE, SCOTT-
kad žmogus gali būti dar ne- nomis, kaip mirusieji buvo i LAND. 
visai numiręs, o graborius deginami tų laikų Graikijoj, 
jau į pečių tave įkiš. Baisu ir toks laidojimo būdas bu- 
net ir pamislyti! Nu. ir pa-i vo laikomas labai garbin-j 
sakyk, kodėl popiežius išlei-į gas. Tiktai nusižudėliai ” ‘ 
do tokį bedievišką prisaky- į perkūno nutrenktieji 

? Juk deginti numirėlius! užkasami į žemę.
— O iš kur tu tą žinai?
— Iš istorijos, tėve.

ar tai ne baisu?
— Kodėl baisu?

ir

KLLEl V IVF 4 TCTnvni o i v t

ŽODYNAI

Birželio baisenybes prisiminus
Buvo toks nenusisekęs' Kelioms dienoms praslin- 

mokytojas. Savamokslis, kus. buvęs mokytojas jau 
jaunesniojo mokytojo teises pats mane susirado. Ir pra- 
įsigijęs. Iš vienos mokyklos deda pasakoti be jokios į-
į kitą kilnojamas. Kai kur 
nesugyveno su mokinių tė
vais. kitur nesutarė su mo
kyklų inspektorium.

Ir tai būta ne dėl kažko
kių įsitikinimų, pasaulėžiū
rinių ginčų. Tokie klausimai 
jo nevargino. Galop metė 
mokytojavęs- Kaune susira
do tarnybą. Susipažinom. 
Kai kada šnekteldavome.

Lietuvą užplūdo didžioji 
bolševizmo banga. Teko vėl 
susitikti su tuo buvusiu mo
kytoju. Jis dabar atrodė lyg 
atgijęs, pajaunėjęs.

Dabar tai dirbsim! Bus 
laisviau, — galvojo jis.

— Gal
pradėjai? — klausiu.

— Ne- Nesaugu. Matai, 
aš kandidatas į partiją.

zangos.
— Žinai, kas įvyko? Pra

nešu. kas buvo- Jablonskio 
mokykloj buvo sušaukti tie. 
kurie turėjo Žaliąjį kalną 
aptarnauti. Enkavede pa
reigūnai instruktavo, kam 
mes sukviesti. Turėsime da
lyvauti suėmimuose, krato
se. Bus pagal iš anksto su
darytą sąrašą suimami, iš
vežami visokie liaudies 
priešai, kapitalistai, nusi
kaltėliai. Laike operacijų 
reikia elgtis griežtai. Nesi
leisti į jokias kalbas, nepai
syti ašarų. Jei būtų kur pa
sipriešinimas. su tokiais su
sidoros jūsų palydovai gink
luoti enkavedistai. Jūsų pa-

Puslapis penktas

Rumunijus ministerių tarybos vicepirm. Gaston-Marin 
(kairėje) ir JAV sekretoriaus padėjėjas Averell Har
riman pasirašo sutartį, kuria tų valstybių atstovybes 
pakeliamos į ambasadas ir prplečiami prekybos san-

vėl mokytojauti rel"a lik vykdyti, kas įsa
kyta. Klausau to pranešimo, 
ir mano kojos nesuvaldomai Mieli Bostoniečiai, 
dreba- Kur aš atsidūriau?
Pradedu aiškintis, kad to-

Draugai pasakojo, jog da- kiam darbui netinku, Neį- 
bar skundžia vieni kitus, pratęs, nemoku griežtai elg- 
Suvedžioja sąskaitas. Mo- Mane paliko prie telefo- 
kytojaudamas turėjau nesu- no įyšininku. Išbuvau visą 
sipratimų. Suprask, net po- naktį ir pusę dienos. Nie-

Talkon Vasario 16 gimnazijai

mą
tai bedievių išmislas.

— Tėvas čia dvigubai 
klysti.

— Kodėl dvigubai?
— Visų pirma todėl, kad 

numirėlių deginimas nėra 
"bedievių išmislas*4. O pas
kui ir todėl, kad numirėlių 
deginimo popiežius dar nė
ra užgyręs.

— Jes. Maiki. užgyrė. 
Zacirka skaitė man apie tai 
iš angelskų gazietų.

— Jeigu jis taip aiškino, 
tai jis nesuprato, kas tenai 
buvo parašyta-

— Ar skaitei ir tu?
— Skaičiau, tėve. I
— Nu. tai išvirozyk. kaip 

tu supratai.
— Vatikano žinia sako.

Keleivio administracijoje 
buvo! galite gauti šiuos kiekvie 

nam reikalingus žodynus:
Anglų-lietuvių kalbos žo 

dyna*. V. Baravyko, 36fc 
— Nu.taikomam papasa-i psl. apie 20.000 žodžiu, kai 

Man istorijos', na ...............................  ’kok daugiau 
patinka.

— Numirėliai visada bu
vo ir vis dar tebėra laidoja
mi įvairiais būdais, tėve. 
Seniau buvo mada nukirsti 
išpuvusį medį ir įdėti į joj 
tuštumą numirusį žmogų. 
Toks karstas su lavonu kar
tais būdavo paleidžiamas 
upėn. kad vanduo jį nuneš
tų. kartais paliekamas miš
ke. o kartais užkasamas į 
žemę. Buvo tikima, kad me
dis yra žmogaus giminė, nes 
ir vienas ir kitas savo gyvy
bę semia iš žemės, oro ir į 
vandens; ir vienas ir kitas 
auga ir paskui miršta: žmo
gus augdamas palieka vai-1

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
;-,000 žodžių, o83 puslapiai, 
kJna ....................... $6.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Vibaus Peteraičio, Ii 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 5S6 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave prof. J
Balčikonis ir kt., yra 
15,000 žodžių, 990 psl., 
kaina .......................  $12.00

ir gyvojo žodžio, kuris gai
vina dvasią.

Vasario 16 d- gimnazija 
yra lietuviškos dvasios gai
vintoja ir formuotoja. Tad 
šventa mūtų pareiga ateiti 
jai talkon.

Senosios kartos lietuviš- 
pastatė

verktinos. Senas sukiužęs apie 130 bažnyčių ir dar 
medinis lentų barakas pa- daugiau visokių rūšių klubų 
galiau baigė savo dienas. įr kitokių institucijų, ir nė

Gyvendami šiame krašte, 
jau spėjome apsitvarkyti sa
vus reikalus. Tuo tarpu Va
kaių Vokietijoje pasiliku
siųjų tautiečių didžiuma 
verčiasi labai skurdžiai. Y-

grindininkai ir tie skundžia- kam nebuvau reikalingas, Pat\n8ai Vasario 16 d. girn
iui. Dabar aš kepurninkų ar- Nieko nesulaukęs, einu na- na^j?s patalpos buvo ap- koji ateivija JA\ 
teles viršininkas. Svarbu mo. Namo savininkas su vi-
darbas. sa šeima, mažais vaikais iš-

Nebuvo ką daugiau man 
su juo kalbėti. Su partiečiais 
ar į juos kandidatais paša
liečių šnekos trumpos- Atsi
skyrėm.

Kuriam laikui praslinkus

vežtas. Buto šeimininkė nu
siminusi. Pamačiusi mane 
nusigando- Nešneka. Neži
nau. ką jai sakyti. Teisin
tis? Joks čia pasiteisinimas. 
Griuvau į lovą...

Gal ir daugiau jis būtų
’ėl susidūrėm. Atrodė kieK pasakojęs, bet nesmagu bu- sumedžioti.

Reikėjo naujos pastogės. 
Naujam pastatui didžiąją 
dalį lėšų skyrė federalinė 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybė. bet 50.000 dol. trūks
tamą sumą reikia patiems

pasikeitęs, nusiminęs 
— Nesiseka, — skundė

vo klausytis. Atsiskyrėm.
Tas buvęs mokytojas pa-' 

Jo likimosi. — Niekas nenori dirbti. sikko Lietuvoje.
Skundžias atlyginimų suma 
žėjimu ir pragyvenimo pa
brangimu.

Tylėjau. Nebuvo ką sa
kyti.

Praslinkus geram pusme
čiui. sutikau jį prie Jablons
kio pradžios mokyklos, bir
želio didžiųjų įvykių išva
karėse. vakarop. Atrodė lyg 
žemę pardavęs. Neišken
čiau:

— Kas atsitiko? — klau
siu.

— Gavau visai slaptą pa
kvietimą atsilankyti į vaka
re kviečiamą susirinkimą. 
Vieta — Jablonskio mokyk
los klasė. Pasidairyk! Kie
me enkavedė kariuomenės į 
kareiviai. Ginkluoti. Už du- 
rų ginkluota sargyba. Vilei
šio aikštė pilna automobilių 
su kareiviais- Įsakyta maisto 
pasiimti visai dienai. Net 
baisu! Tai ne prieš gerą. 
Neisi — nubaus. Pasitikiu.

nežinau, todėl ir jo pavardė

Vis tas pats
nutylėta-

MįSLĖS I

Nelytu nesnigtu nusiprau
sė. neauštu neverptu nusi
šluostė.

•ĮW3pnųd jį sojvsy
2. Susiūta, bet ne drabu

žis. su lapais, bet ne medis, 
ne žmogus, o viską žino.

*«8£u3Į
3. Kumelaitė — žabalaitė, 

veda kelią — be vadelių, 
atsigrįžta — nėra kelio.

•s«Ai»q
4. Nors naujas, bet jau 

skylėtas.

5. Margas marginiukas ši
le barška.

*tXU9Q
6. Neloja, nekanda, o į na

mus neįsileidžia.
*vuAdg

ame t0^čl pranešu. Jei kas įvyks. 
1 žinosi. KNYGOS JAUNIMUI

Ir taip mes atsiskyrėm.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės ina-

tėve kad popiežius nutarė Aų. o medis išleidžia §akų, j nus—apsuki*us katmas. Daugiene ton ir daugiau visokių 
tiktai netaikyti katalikams I kurios duoda sėklų naujiem | Įnamių-zvirblių, pelių žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
bausmės už numirėlių degi-j medžiam. Vienu žodžiu, — kasdien lanko ir varna. Nasles Daugi
nimą, nes pirma tokia prak-1 ir medžiai ir žmonės grįžta, 
tika buvo laikoma prieštara- iš kur atėję. Pietų Australi- 
<rivY>u L-i-iL-čZ-innin hnžnvėiai joje yra čiabuvių žmoniųvimu krikščionių bažnyčiai, 
kuri tikėjo, jog ateis diena, 
kada visi numirėliai turės 
keltis ir stoti prieš Dievo 
teismą.

Tuo reikalu birželio 20- 
21 dienomis Bostone lanky
sis gimnazijos direktorius 
kun- Br. Liubinas. lydimas 
Balfo reikalų vedėjo kun. L. 
Jankaus.

Šeštadienį, birželio 20 d., 
padalys vizitą aarkivysku- 
pui kard. R. Cushingui. o 
sekmadienį, birželio 21 d. 
10 vai. atnašaus šv- mišias 
lietuvių šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, o 5 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Draugijos patalpose pada
lys viešą pranešimą Vakarų 
Vokietijoje pasilikusių tau
tiečių. o ypatingai Vasario 
16 d. gimnazijos reikalu.

Kaip mes svečius priimsi
me ir kuo paguosime, pri
klausys nuo mūsų pačių.

Vietinės L- Bendruome
nės apylinkės sąrašuose tu
rime per 600 brandaus am
žiaus naujosios kartos atei
vių. Toli gražu jie neapima 
visų didžiajame Bostone įsi
kūrusių tautiečių, nes. kaip 
žinome. So. Bostono Liet. 
Pil. Draugija turi narių per 
1.600.

Jeigu tik L. Bendruome-
KETURKOJIS UGNIAGE- nės sąrašuose esantieji su- 

SYS, D. Bindokienės pa- mestų po penkinę (o po tiek

vienas dėl to nenuskurdo.
Dabar, visi supuolę tal

kon. padėkime užbaigti Va
sario 16 d. gimnazijos pa
statą.

Tenelieka nė vieno bos- 
toniečio, kad ir mažiausia 
auka neprisidėjusio prie šio 
kilnaus darbo.

Kas negalėtų dėl kurių 
nors priežasčių pats asme
niškai įteikti aukos laike 
pranešimo salėje birželio 21 
d., malonėkite įduoti ją per 
Liet. Bendruomenės ar Bal
fo skyriaus valdybas- Gau
tos aukos bus tuojau perduo
tos kam reikia-

Kam ir tai būtų nepato
gu. mes pasiryžę aplankyti 
jus jūsų namuose.

Kas duoda iš širdies pir
mas, — duoda dvigubai.

Geriau duoti, negu prašy
ti!

Organizacinio vajaus.. 
komiteto vardu

Stasys Griežė-Jurgelevičius

PIRMOJI KOSMONAUTE 
TURI DUKRĄ

Rusė Valentina Tereško- 
va, 27 m. amž.. yra pirmoji 
moteris, kuri 1963 m. birže
lio mėn. raketa iššauta į 
erdvę 48 kartus apskrido že
mę per 70 vai. 15 min. Vė
liau ją vedė kosmonautas 
Nikolajev. kuris tuo pačiu 
metu kita raketa buvo iškel
tas į erdvę ir taip pat lai
mingai nusileido-

Dabar Tereškova-Nikola- 
jeva lanko Maskvoje oi o pa
jėgų akademiją. Birželio 7 
d. ji pagimdė dukteri-

Siandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STALINAS.
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ-
KAS PASIDARC RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

gali kiekvienas be jokios 
skriaudos sau), tai jau tu
rėtume 3.000 dol. O jei Liet. 
Pil- Dr-jos nariai sumestų 
tik po 3 dol., jau turėtume 
4.800. Šias skaitlines sumi
nėjau tik dėl pavyzdžio.

Atėjome į šį pasaulį be 
lagaminų, be jų ir iškeliausi
me. Po mūsų liks tik darbai 
ir juose įamžinti vardai.

Gražiu darbu mes čia ga
lime įamžinti savo vardą: 
paaukoję gimnazijos rū
mams 100 dol. ar daugiau, 
bus įrašyti garbės lentoje, 
kuri įmūrijama rūmų sie
noje.

Alkstame ir trokštame ne 
tik duonos ar vandens, bet

rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00. 

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

Daugienė? kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta kavas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neu-traliai, o stipresnis laimi, nors 

kiltis, kuri ir dabar kai ku- įr jam tenka priešų dantų ir aštriu snapų paragauti.
medž'u Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems GINTARėle, J. NarOnės pasa-

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apv- 
apy-!

Simankevičiaus sausiai iliustruo-

nų žmonių

tais. nes tiki. kad juose gy-
teisiim, O jeigu numirėlis vena įsikūniję jų protėviai .. . .
bus sudegintas tai jis jau Yra panašiai tikinčių žmo- sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa ė 
negalės į tokį teismą at- nių ir Korėjoje. Mada lai- saka dailininko Y iktoro Simankevičiaus gausiai iliusti 
vykti. Todėl tokius, kurie doti numirėlius karstuose at- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
numirėlį sudegindavo, baž- sirado Egipte- Mat, senovės ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.
nyčia bausdavo. Dabar po- agiptiečiai tikėjo, kad mi-j 
piežius tokią bausmę panai- rūsio jo žmogaus dvasia po 
kino. Tačiau numirėlių degi- kiek laiko grįžta atgal į sa- 
nimo jis neužgyrė. Taigi tė-'vo kūną. todėl kūnas turi

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadvray------- :------- So. Boston 27, Mass.

ka. gražios iliustracijos. 24
psl.. kaina ................. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba.
kaina ........................... $1.00

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

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

rono apysakaitės vaikams, 69 paL
>1-40 J
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Astronomas Šmukštaras
(Tęsinys)

Kad išblaškytų nejaukių tylą. kunigas dar paklausė: 
— O pasakyk man. Navikai, kada pripuls kitais metais

Užgavėnės, Velykos. Sekminės?..

šmukštaras pažiūrėjo i savo lazdą, pavartė ją. pagal
vojo ir pasakė.

Visi nustebo. Sumišo ir kunigas.
— O dar kitais metais kada? — dar paklausė ku

nigas.

šmukštaras vėl pavartė savo lazdą ir vėl pasakė ne 
tik kada kitais, bet kada ir trečiais, ketvirtais ir penktais 
metais-

— Padovanok tu man šitą lazdą. — paprašė kunigas.
— Aš kunigėliui kitą padalysiu — gražesnę, delikat- 

nesnę padalysiu...

— Na. gerai, padalyk, — pasakė kunigas ir atsikrei
pė i jo žmoną: — Na. ką gi. motin. — jis ne prieš Dievą: 
ir tikintis, ir poterius kalba, ir velykinę atlieka... Pakūtą 
taip pat išpildo...

— Kad nors su šituo burloeku kryžium nustotų per 
naktis baladotis, — paprašė žmona.

Čia ne kryžius, motin — nei popo, nei rabino ne- 
pa>ventintas. nė ką. — suniekino ją kunigas ir. davęs jiem 
abiem pabučiuoti ranką, išvažiavo.

— Nu. ką. atsiskundei, ragana? — Ir šmukštaras 
užsimojo ant savo pačios lazda, bet nesušėrė.

šitas Danmark burinis laivas išplaukė iš Anglijos i 
Portugaliją, iš kur kartu su 14 kitų senovinės išvaizdos 
burinių laivų dalyvaus "aukštų laivų“ lenktynėse Į 
Bermudų.

nusiu su panašiomis kaip 
Keeler mergaitėmis-

Vėliau paaiškėjo, kad su 
ja „artimus santykius“ pa
laikė ir rusų šnipas kapito
nas Ivanov ir Anglijos kraš
to apsaugos ministeris Plo
tume. Kai tas išėjo aikštėn, 
kilo didelis triukšmas net 
parlamente. Viso to skanda
lo vaisius — Prof ūmo išlėkė 
iš krašto apsaugos ministe- 
rio kėdės, vos vos išsilaikė; 
pats ministeris pirmininkas 
MacMillanas, dr. Ward, pa
trauktas teismo atsakomy
bėn už vertimąsi prostituci
jos bizniu, kalėjime nusižu
dė. o kap. Ivanov prieš tos 
bylos iškilimą jau buvo grį
žęs į Maskvą.

Matote, ką gali viena iš
tvirkusi mergaitė padaryti!

LYGUS ATLYGINIMAS 
VISIEMS

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02x31.

| Tačiau Tamsta turi žmo-

* * *

šmukštaras buvo ne tik astronomas, bet ir „biologas“ 
ir labai mėgo gamtą. Prisidirbs, būdavo, ivairiabalsių 
skudučių-švilpukų. pamėgdžiojančių paukštyčių balsus 
balselius, ir šventadieniais ar šiaip nedarbo laiku dūlina 
sau i Girelę ar Į Galus. Nuėjęs atsiguls kur nors po krūmu 
ir švilpauja, vilioja sparnuočius. Ypač jam sekdavos pa
mėgdžioti čirkšliukus ir sniegenas- Užuožerių kaimo čirkš
liukai nutūpdavo šmukštarui ant galvos, ant pečių ir les- 
davo trupinėlius iš jo rankos. Labai mėgo jis ir kuoduočius 
vieversėlius ir su mažučio, jo paties padaryto skambaliuko 
pagalba pamedžiodavo jų treles. Naktį prisišaukdavo jis 
zuikius, klaidindavo pelėdas ir labai mėgo lakštingalų 
suokimą. Paukštyčių jis negaudydavo nei žiemą, nei va
sarą. Žiemą jis maitindavo šieno kritesiais ir pelais kurap
kų pulkus, lesindavo zyles, žvirblius; dagiliukam papilda
vo dagilio gl ūdų, prisigaminęs jų dar iš įudens. Mėgo jis 
ir varnas, ir šarkas, tik neapkentė palaidų kačių. Nemėgo 
šmukštaras ir medžioklės ir niekindavo visus medžiotojus. 

— Nė vienas gyvulėlis mums nieko pikto nedaro.
o gyvent ir valgyt kiekvienas nori, — sakydavo šmukš
taras.

Be jo neapsieidavo ir vyrai ir į kaimo sueigas būtinai 
šaukdavo šmukštarą- Ypač jis buvo reikalingas, kai dė
davo rindą-mokesčius. ar pavasarį, kai per Jurgines pie
menys išgindavo į lauką galvijus ir „dėdavo“ eiles, tai
yra pasiskiratydavo sau ganomas ir laisvas dienas.

* * #
Ypač gerai aš prisimenu šmukštarą iš jo pasakojimų 

prie naktigonių laužo. Kai jo sūnus Uliokas šventvakariais 
išeidavo su savo armonika vakaruotų, nakties jodavo tė
vas. Naktigoniai šmukštarą mėgo. vadindavo jį dėde ir 
nevarydavo miškan malkų, nereikalaudavo iš jo ir pus- 
kvoitės jiems pastatyti, už tai reikalaudavo papasakoti 
visokių istorijų, atsitikimų ir pasakų, šmukštaras noriai 
jiems ir pasakodavo. Pasakodavo taip gyvai, kad kitąsyk 
sunku būdavo suprasti, ar tai pasaka, ar tikras atsitiki
mas. Pasakodavo, kol užgesdavo laužas ir vienas po kito 
sumigdavo klausytojai. Kitąsyk bepasakodamas nurie
dėdavo. ūmai nutildavo ir pradėdavo knarkti.

Prieš šventes prašydavau savo tėvą. kad ir mane 
leistų su mūsų bernu joti nakties — arklių paganytų- Iš
jodavome tuojau po vakarienės, jau gerokai saulei nusė
dus. Bernas apsivilkdavo sermėga, aš — kailiniukais, kad 
nešalta būtų ant žemės gulėti. Pasiimdavome iš namų 
bulvių, lašinių gabalą ir degtukų laužui užkurti. Nora 
mūsų arkliai po dienos darbų būdavo taip išvargę, kad 
vos tepavilkdavo kojas, bet kaimu stengdavomės joti ris
tele ne dėl skubos, o kad „visos kaimo mergužėlės į mus 
žiūrėtų.“ Nors aš buvau dar visai zekis, bet taip pat spaus
davau užupenčiais savo arklį, cmoksėdavau lūpomis ir. 
įsitvėręs karčių, stengdavaus nuo berno neatsilikti, kad 
ir į mane „visos kaimo mergužėlės žiūrėtų.“ Išjoję į lauką 
ir atsikvėpę, leisdavome arkliams žingsniuoti žingsniu.

(Bus daugiau)

VASARA
(Eilėraštis iš Lietuvos)
Stiepiasi rugiai ii lėto 
Ant pirštelių galų.
Bėga vasara gėlėta 
Ir laukais, ir šilu.

Daigas kyla- Stiebas ilgas, 
Žalsvaplaukė galva.
Parugėj — ramunės, smilgos, 
Aguonėlė rausva.

Ir rugiagėlės ištiško,
Kaip lašeliai dangaus.
Audros debesys virš miško,
Bet rugių neužgaus.

Šoks kiškeliai greitakojai,
Ir gegutė kukuos.
Auk. duonele, auk, šSidztCj!, 
Mūsų žemės laukuos.

Bukite natūralios moterys

Prašau atsakyti per Kelei-! *r vaiką- Tad. jei ir ne
padarytum testamento, tur
tas atitektų tik jiems.

Namų klausimu: aš prilei- 
džiu. kad Tamstos namai y- 
ra abiejų vardu kaip Te- 
nants by the Entirety (nes 
taip Massachusetts valstijoj 
daugumos vedusių žmonių 
nekilnojamas turtas yra 
„surašomas“). Jei taip. tai. 
vienam iš jūsų mirus, namai 
automatiškai atitenka gyva
jam. Šito nei testamentu ne
galima pakeisti. Jei Tamsta 
turi dar kitokio turto., tai, 
Tamstai minis ir nepalikus 
testamento, vienas trečda
lis to turto tektų žmonai, o 
du trečdaliai — vaikui: Jei 
Tamsta padaiytumei testa
mentą. žmona savo trečdalį 
vistiek galėtų gauti. Taigi 
būtų kalbos tik dėl vaiko 
dalies. Galiu Tamstai pasa
kyti. kad Tamstos atveju 
sudalyti testamentą nėra 
būtino reikalo.

vį į man abejotiną klausimą 
apie palikimą. Aš esu buvę 
kariuomenėje karo laiku, iš
ėjęs iš kariuomenės, nusipir
kau namus „ant G.I. bill.“ 
Kai darėme dokumentus, tai 
aš ir žmona pasirašėm ant
tų dokumentų- Dabar aš no-

___ rėčiau žinoti, ar mums rei-
Iki šiol daug kur moterim daryti testamentą, ai ne.

už tą patį darbą mokama Mes tunme vieną vai ą. Sa- 
- — - ko, jeigu nepaliekama tes

tamento. tai valdžia pasii-maziau. negu vyrams. Tyri
nėjimai rodo. kad. sakysim, 
raštinėse tas skirtumas daug 
kur esąs 8-20 dolerių savai
tei.

Pernai buvo priimtas įsta
tymas. kuris uždraudė tą 
skirtumą daryti. Preziden
tas Kennedy tą įstatymą pa
sirašė. bet jis įsigalioja tik

ma pusę turto. Ar tai tiesa.

J. V.
ar ne?

Boston. Mass.

Atsakymas
Tamstai duota informaci

ja yra visiškai klaidinga. 
M imsi o žmogaus turtas tik 

šių metų birželio 17 d, o kur tada atitenka valdžiai, jeigu
veikia kolektyvinės sutatys, jis nepalieka jokio testa- 
ne vėliau, kaip nuo 1965 m- mento ir. be to. neturi jokių
birželio 11 d..

AKLA PIANISTĖ

giminių, nei artimų, nei to
limu.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Bostono muzikos mėgėjai 
birželio II d. vakare gar
saus Pops orkestro koncerte, 
girdėjo 18 m. amžiaus aklą 
pianistę Rosalie Hoffman. LEAVE YOUR TEARS ™įN^u^aS^?i935 
Per 79 metus, kai Pops or- MOSCOW, Barboros Armonie-1 jos ūkininku skilimo p-ieš Sme. 
kestras veikia, toks koncer-j nės "Kryžiau? kelių“ Sibire jk,”na'?T.T..*.7~..7. 33.00.

aprašymas, surašė A. L. Nas- . |ETvvru išeivija AMERIKOJE, 
vytis, 222 pusi., kaina ....S3.95.

tas buvo antras (pirmą kar
tą ji su tuo orkestru skambi
no prieš 2 metus).

Rosalie yra akla nuo pat 
gimimo, ir vis dėlto ji pajė-

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieto 
▼os socialdemokratų raitai dėl bol 
ševiku okupacijos ir teroro Lieto 
▼oje. Kaina........................... 25 Cnt

————Į gė apvaldyti pianiną tai}), pasaulio lietuvių žinynas
Ladv Bird Johnson, pre- motinos ir galvojančios pi-i kad ją soliste pasikviečia paruošė Anketa? Simutis. daugy » y* « , H ° , * - • „ i. M žinių lietuvių ir anglų kalbomi*

zidento žmona, buvo atvy- lietės. net žymusis Pops orkestro, apje lietuvius visame pasau'v
Kalbėtoja kvietė akade- dirigentas Arthur Fiedler. 464 p*1- Kain» ............  w£n

Ji tebesimoko Watertown DIENOJANT. “knvgnešin karaliaus’
kusi į garsioje Radcliffe 
moterų kolegijoje gaunam mikes neįsivaizduoti kažko- 
čių bakalauro laipsnį išleis- kiomis nepaprastomis būty- 
tuves ir pasakė kalbą.

Ji jaunoms akademikėms nemis 
pabrėžė, kad šiandien mo- Į ,
terys nebenori būti dideliais' .lin^eJ° ^laikyti bran- 
žingsniais žingsniuojančio- pusiausvyrą sav o darbo 
mis feministėmis, dėvinčio- namuose ir visuomenėj. Ta-

. - , , v . . . da. saxė. jos atneš daugiau-mis žemų kulnų batus. įsi- . , J
jungusiomis į sąmoningą sl\?a.U ,°S’ . . .,
kovą su vyrais. Jos, būda- . Mokslas, sakė preziden-

aklųjų mokykloje ir pas ži- 
bėmis. bet visur būti pilnuti- nomą aklųjų muzikos mokv- 

natūraliomis ir lai- toją Leviną. kuris sako. kad
Rosalie aklumas dar labiau 
išvystė jos klausos aštrumą, 
harmonijos pajautimą ir at
minti.

MIAMI, FLA-

mos lygios su vyrais, nori 
būti geros moterys, žmonos.

tienė. yra paskola, kurią jūs 
visuomenei turite grąžinti, 

' kova dėl laisvės turi prasi- d.

Pagerbs tėvus

Moterų klubas birželio 21 
Lietuvių klube rengia j

sūnaus Kioro Bielinio įdomūs atsi 
minimai. 464 pal.. kaina... .3€.no

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ 95.00

LIETUVIU DATNOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang- 

Hšl-al duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jriHa 
925 pusi. kaina ..................... 95.00

SOCTALTZVAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė VardA 

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

Montgomery, Ala., policininko 
3 metų sūnus rado tėvo naudo
jamą nusikaltėliams surakinti

Kaip ilgamečio politiko 
žmona, ji ragino tas. kurios 
turi palinkimo. įsijungti į 
politines partijas.

banketą tėvams pagerbti.
Visi kviečiami dalyvauti.

SKAITYK STASIO MI-

Kiekviena, turinti vaiz- CHELSONO PARAŠYT.} rVa?a*vėKixo1^
duotę. užsidegimą ir smege- KNYGĄ: “Lietuviu lieivija 
nis. ras daug progų prisidėti j . .
prie Amerikos visuomenės Amerikoje,” DAUG PA- 
pakėlimo.“ sako preziden-| VEIKSLU. KAINA MINK- 
tienė. I

CHRISTINE KEELER 
LAISVA

Kas ji tokia? Jau pamir
šome. kad tai patvirkusi 
mergaitė, kuri prieš viene
rius metus vos nenuvertė 
konservatorių MacMillano 
vadovautą Anglijos vyriau
sybę. Ji už teisino suvedžio
jimą buvo nubausta 6 mėn. 
kalėti ir tą bausmę atlikusi 
išėjo į laisvę. Dabar ji žada 
pamiršti praeitį ir būti filmų 
aktore.

Keeler susipažino su dr.
antranki ir, pats juo savo kojas Ward. turėjusiu plačių pa- 
surakinęs. verkia ir laukia tėvo žinčių Anglijos diduomenės 

tarpe ir nevieną supažindi-

STAIS VIRSAIS 
KIETAIS—<5.00

$4.00

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

r

”I» praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia/* • giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

MARLBOROUGR'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. Inkienė. g* 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psL, kaina ............................ tt-25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios nrt 
sų rašytojos pirmojo ksio met- 
Amerikoje parašyti vaizdeliai si 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
kaina........................................ 50 C*

į SOCIALIZMĄ 
Bliumas. Trumpa 

socializmo aiškininmas. Kaina 25 «

NEMUNO SŪNCS, Andriaus Vainc- 
ko romano antroji dalis, 425 pus
lapiai. Kaina ............................ 94.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... 38.50

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumoa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
I-abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne

Kiklausomybės galo 1796 metais 
įrašė Jonas Karya. daugybė pa 
veikalų, 895 psL garas popierius 

‘ ‘ ...................................... 910.06

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys {rištos j viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
knygų, kieti viriai, 531 pualaois 
Kaina .................................... 95.00

vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė. St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais 95.00. minkštais 
viršais ..94.00

IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš tu i e $ro. periaasia devana kiek- 
viena proga, gražiais kietai® vtr- 

sėliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio forma’o. Kaina .. 35.60 

-ori ĄT DEMOKRATIJ A IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kant’ki. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko I- 
domūa atsiminimai. 477 psl.. _kal- 
na 3/.00.

• IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES. S2 psl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J DfEVAT 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Ka.ra ^0 Cnt.

1UOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo pasidarė* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ............................... 81.0*

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mosuoae nė
ra vienybės, 80 psl.. kaina .. ti.OC

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.50

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė. 250 Įvairių lieta, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... 81.25

CEZARIS, Mirko Jeau’.ič comar.aa 
trijose dalyse, kiekviena dalis p« 
82, ara visos ii dalys ...... 86.05

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jenas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl gera 
popiera. Kaina ....................... 85.05

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... 82.05

^OCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visue- 
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOČIA LI7.MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... SOe.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3f E. Broadway ----- :----- So. Boston 27, Ma*.

I
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Chicagoje mirus

STASIUI JANKAUSKUI,

jo dukrai Birutei ir 

užuojautą reiškia

jos vyrui Petrui Peldžiams gilią

Gražina ir Bronius Pušiai

Pagerbė inž. Č. Mickūnų „SUDARJ‘ VIETOJ PONO

Česlovas Mickūnas yra (E) Pastaruoju metu So-
$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATCROS 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, LIETI'V A — 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:

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

K. Bielinio Dienojant ” ”
K. Bielinio Penktieji Metai ” ”
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80

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

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 11*4) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių Įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

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

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

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

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

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St-, 10lh fL, New York, N. Y., 

10019.

VIETINĖS ŽINIOS
Mūsų padėka

Birželio 7 d. mes buvome 
be gale nustebinti, kai Į mū
sų namus prigūžėjo būrys 
giminių ir draugų pilnomis 
rankomis dovanų, nes visai 
jų nesitikėjome. Jie atvažia
vo mus pasveikinti mūsų ve
dybinio gyvenimo 25 m. su
kakties proga.

Mes nuoširdžiai dėkoja
me seseriai Liudvikai ir 
svainiui Beniui Juškevi- 
čiams, kūmams Marijai ir 
Stasiui Miniotams, kūmams 
Emilijai ir Jonui Petraus
kams. giminaičiams Kotry
nai ir Kastantinui Meriške-

vičiams, Onai ir Vytautui 
Santetskam. Josefinai Chur- 
ehat. draugams česlavai ir 
Mykolui Petruičiams, Anta
nui Lauručiui už tokį netikė
tą. todėl daugeriopai malo
nesnį „užpuolimą“, linkėji
mus ir dovanas.
Ona ir Povilas Masiuliai

Jamaica Plain. Mass.

Prasidėjo Bostono šventė

jau seniai cia visų pažįsta-
mas modemiškų namų sta
tytojas. kurio patarnavimu 
jau daugelis bostoniečių pa
sinaudojo. Inžinerijos ir ki
tus mokslus jis yra studija
vęs Vokietijoje ir kt., bet vis 
su gy venimo aplinkybių pa
diktuotomis pertraukomis- 
Jau intensyviai dirbdamas 
savo pamėgtoj srity ir turė
damas dideli patyrimą, jis 
inžinerijos mokslus dar tęsė 
Bostone ir. šiemet juos bai- sieur 
gęs. gavo bakalauro laipsni.

vietijos. ypač Maskvos
spaudoje rašytojas Vladimir 
Solouehin sukėlė įdomias 
diskusijas. Jis pasisakė bu

vęs Lenkijoje ir pradžioje 
nustebęs, kai visi į ji krei
pėsi „prosze pana“, tačiau 
vėliau priėjęs išvados, kad 
toks kreipimasis neturįs jo
kio klasinio pobūdžio, ly
giai kaip prancūzų ”mon-

„signor“.

INTERSTADE 
E X P R E S S CORP.
BE Ml’lTO DOVANOS J USSh 
GAKAM I OTAI AI’DK VI STA
-0 sv, baltu miltų ........... $14.9*1
!0 sv. baltų miltų............. S22.SC

TIKRA TEISYBE STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj Keleivio administracijoje 
„Tikra teisybė apie Sovietų galima gauti dailininko A- 
Sąjungą.” domo Varno pieštą Lietuvos

Joje rasite bendrų žinių nepriklausomybės paskelbi-

M

l’IMGAI
Oficialiai patvirtinta

PREKES
Prašykite pilnu katalogo

INTERSTADE 
E X P R E S S CORP.

125 Ea>t »3rd St.. Suite 202 
Ne* York, N. Y. 10010 
Telefonas: Yl‘ 2-1520

NEBŪK ŽILAS

apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt 

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centu

ŠV. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELB‘MAS

Ta proga pereitą sekma
dienį jo puošnioj rezidenci
joj susirinko didžiulis būrys 
Česlovo ir Irenos Mickūnų 
bičiulių ir giminių šio laimė
jimo atžymėti ir jauno inži
nieriaus pagerbti. Be visų 
kitų gausių lnkėjimų, inž. 
dr. J. Gimbutas tarė šioms 
gražioms mokslinėms pa
stangoms įvertinti skirtą žo
di. ir inž. Česlovas Mickū
nas buvo apdovanotas savo 
šaunios žmonelės karštu 
pabučiavimu.

Harvardas pagerbė majorą

Harvardo universitetas 
pirmą kartą suteikė teisių 
garbės daktaro laipsnį pa
reigose tebesančiam Bosto
no majorui. Ta garbė teko 
dabartiniam majorui Col- 
lins už jo nuopelnus betvar
kant miestą.

ar italų 
Rašytojas „Izvestijų“ dien
raščio savaitiniame paiede 
„Nedels“ pasiūlė Sovietijoj j 
naudoti kreipinius ”sudarj“| 
ir „sudarinia“ — jie būtų 
vartojami atvejais, kai ne
būtinai tinka „draugas“ ar
„pilietis“. Solouchinas ta 
proga priminė, kad Sovieti- 
joje vėl naudojami kai kurie 
tarp dviejų karų buvę pa
smerkti žodžiai ar kreipi
niai, kaip ministeris. kari
ninkas ar generolas.

EXTRA DIDELĖ NUOLAIDA

Armageddono kova 
(Dievo Karalystės žinios)

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,Šitie vargai dar nėra Arma

gedono skausmų pabaiga, bet 
jų pradžia, todėl jie priskaito- tOS vergų Stovyklos, kuriose
Į™ Prie Armageddono. ši Amą- kentėjo ir žuvo mūsų 
geddono kovos dalis, tur būt, , . ....
buvo atvaizduota Medianitu su- broliai, seserys, gimines ir 
mušimu, kurie patys sunaikino draugai. Lietuvių kalba to- 
kits kita. šitie izraelitų priešai kįOs knvcOS dar nebuvo, 
persigando, sumišo ir Įsitikino, », . .... Gaunama Ka-
kad jų sėbrai buvo jų priešai. Kaina Gaunama Ke-
Todel jie atsigręžė vieni prieš leivio administracijoje, 
kitus ir pasekmėje įvyko didelės

■ žudynės. Pranašo Izakielio 38 ir 
39 skir. randame aprašymą, ku- i 
ris be abejonės tinka Armaged-! 
dono pabaigai. Toje kovos daly- | 

j je žymiausią vietą turi senovi
niai Dievo žmonės žydai. Pasa- 

i kyta aiškiai, kad paskutinėj ko-

Stebuklingus gyduolės, kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arija pleiskanuoja plankai. Jos

Į vos dalyje Dievas pasirodys esąs

Ar turi šitas 
knygas?

Fordas savo įmonėms 
plėsti numatė per 3 metus iš
leisti vieną bilioną ir 600
milionų dolerių.

* * *
Kikilis skrenda apie 32 

mylias per valandą, varnė
nas apie 46 mylias.

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

PINIGAI Į USSR
♦PILNAI GARANTUOTAS PRI
STATYMAS PER 2—3 SAVAI
TES.
♦BE JOKIŲ ATSKAIČIAVIMŲ. 

GAUSIT PASIRAŠYTA KVITĄ.
Vertė: 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75

virš $30.00 — 10%

GRAMERCY INC.
ĮSTEIGTA 1946 METAIS 
744 Broad 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

GRAMERCY PUIKŪS 
MAISTO SIUNTINIAI

Pilnai garantuota ir apdrausta
Pristatoma per 2-3 savaites 

GR 41 .................................... $22.52
11 sv. miltų 
11 sv. ryžių 
5'/š sv. taukų 
2.3 sv. degintos kavos 
400 gramų daržovių alyvos

GR 10 .................................... $36.00
C>'fc sv. cukraus

sv. kvietinių miltų 
4 sv. 5 unc. degintos kavos 
1 sv. 2 unc. geriausios arbatos 
6*/i sv. šokolado

Reikalaukite mūsų naujo pilno 
katalogo

įvairūs parinkti maisto 
produktai

GRAMERCY SHIPPING CO.
JSTEIGTA 1945 METAIS 

118 East 28th SU Snite 906 
New York. N. Y.
Tel. M U 9-0599 

Atidaryta kasdie 9-5:30, Sėst. 10-1

Antradienį prasidėjo Bos
tono meno šventė. Atidary
mo parade dalyvavo ir tau
tinių šokių sambūriai, jų 
tarpe ir Onos Ivaškienės va
dovaujami šokėjai.

Dabar iki rugpiūčio 9 d. 
kiekvieną vakarą miesto so
de bus tokia ar kitokia pro
grama — vaidinimas, bale
tas. koncertas. Meno kūri
nių paroda atidaryta ištisą 
dieną- Viską galima pama
tyti ir išgirsti veltui.

Dorchesteriui 334 metai

Sekmadienį Dorchesteris 
minėjo 334 m- įsikūrimo su
kaktį. Eisenoj dalyvavo per 
20.000 asmenų. Dorchester 
Avė. pavadinta Avenue of 
the Flags.

Bus nauja šeima

Juozas Rauktys birželio 
28 d. susituoks su mokytoja 
Violeta Zagurskytė.

Keleivio atstovas kongrese

Keleivio redakcijai Lie
tuvių Kongrese atstovaus 
Jackus Sonda.

So. Bostono Lietuvių Pil- 
Dr-jai. be jau paskelbtųjų, 
atstovaus Marija Mickevi
čienė.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

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

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 poilsi ir sustiprins sveikatą. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15.
Iš anksto kreiptis:
ED. JANSONAS—15 Rosedale St., Boston, Mass. 02124 

Tel- 288-5999.

SCS/F/EV/J/MAS L/ETOF/į
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir »&»ao 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 oagal- 
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą, 3) SLA apdrauda vra saugi* neg paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Siais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narvs ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žiniag apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
807 W«gt 30th Street New Verk >, N. y.

šventas daugelio tautų akyse.
Toliau Viešpats sako—Taip aš 
pasirodysiu savo garbe tarp pa
gonių. ir visos tautos matys ma- 

nera dažai. Nėra nieko už jas ge- no teismą, kurį būsiu padaręs 
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės, jr mano ranką, kurią būsiu ant 
neatideliodarr.i ilgiau. „jų padėjęs. Izraelio namai gi
bonkutes gyduolių tik $5 ir priedui ZlnOS’ ka<1 aS V »espats JU Iš
duodame Coronut shampoo. Tokią \«1S nuo aROS dienos ir paskui, 

į nuolaida duodame tik iki Naujų Aišku, kad tautų akys bus ati- 
Metų. minėdami mūsų plaukų gy- darytos ir paregės Dievo galy- 
duoiių išdirbystės 30 metų sukaktu- į j^s pasirodymo sąlygas ir Izra-
'TastabA: Su orderiu siųskite ir elio išgelbėjime. Ir'kuomet pa-| 
pinigrus, kitaip vaistų nesiunėiam. j tVS izraelitui puinutys, ka^ JUOS •

Kar.aūv.v ir kitur užsieniuose $4 išgelbėjo iŠ jų priešų rankų, pa- i LIETUVOS 
su persiuntimu. į sidarys žinoma, kad Dievas nu-l

F LORAL HERB CO. galėjo šio pasaulio karalystes'
ir kad dėl to Armageddono 

Į skausmai praėjo, šitos Viešpa- 
į ties rūstybės dienos pabaigoje 

izraelitai bus apsaugoti savo ša- 
jįevo vadovaujami bus

skėibima iaikraštyje dėl "žilų plau- pirmoji tauta. kuri P^^UOS 
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad i teisingiems naujosios Dl\O Ki
gali būti tik pasipelnymo tikslais. | ralystės įstatymams (Jeremijo 

Dabar, panaudojęs jūsų F lorai ' pran. 30:1.2.3.
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas j (Bus daugiau)

— teisingas ir naudingas,. (Bus daugiau).

Box 305. CLINTON, Ind. 
c jd-HJ

PADĖKOS LAIŠKAS 

Aš. radęs Jūsų Florai Herb Co.

buvo tikrai teisingas ir 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais. Į

Aš dar turiu plaukas tokius, ko-Į Skelbia: Wi!liam Shimkus 
kius turėjau būdamas 15-20 metų. 3393 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Dabar jau naudoju tuos vaistus - 
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tą Jūsų malonumą labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 

Į būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū
sų vaistais ir bus Jums taip pat dė
kingas. kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū. Šį mano 
padėkos laišką, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skel
biama.

Su padėkos pagarba J. š.

Vedybos
Vedybų liksiu ieškau 50-65 

metų moters, linksmo būdo. 
mėgstančios muziką, dainą.

Rašyti: J. R., c, o Wm. Mus
teikis. R. I. Box 6S5. Scotville. 
Mich.. 49151.

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

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

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

Newark 4, N. J.

SAPNININKAS 185 
$1.50

DIDYSIS 
psl.. kaina

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kau 
........................ $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................. $o.20

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

JAUNASIS 
KRATAS Nr 
35 centai

. 1 AL i r r. n: vz-

4 ir 5, kaina

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai
li? ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 50.25

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

SIELOS BALSAI, J. Srr.eisto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

LSDP FOR LI1HUANIA'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 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

IF STRAIPSNIAI 
atsirado popiežiai, re-

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... 56.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo

žai, 176 psl., kaina............................ ............................. $2.00 alkoholis

Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 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 
196 puslapiai, kaina _......... . ...... .......... ..........$2.00

EILĖS 
(Kaip
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psk, kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
*aina ............................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................ $0325

kaina
IR KŪDIKIAI, 

......... $0.25
DAINOS APIE LAISVŲ, A. 

Giedraitis, 32 psi., 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 kitos a- 
pysakos. A. Antanov, 45 psL, 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way 
27.

I
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Vietines žinios
Pabaltijo valstybių 

Laisvės Diena
Studentai kongrese VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Lietuvybės židinio 
išleistuvės

I. Vasyliūno mokinių 
koncertas

Jei taip, tai visi šį sekina- _______
dieni 5 vai. vak- atvykime į' Pabaltijo valstybių dele- 
So. Bostono Lietuviu Pil. iniiu kuriu fiiidarp I). To-

ši penktadieni, birželio 
19 d. 7:30 vai. vak. Dariaus 
posto salėje (180 H St.) bus 
Bostono Lituanistinės mo
kyklos išleistuvės. Šiemet 
mokyklą baigė 10 mokinių, 
iš jų 8 mergaitės.

Dorchesterio klubo 
susirinkimas

šį penktadienį, birželio 
19 d- 8 vai. vak. Tautinės S- 
gos salėje (484 Fourth St.) 
bus Izidoriaus Vasyliūno 
mokinių koncertas. Į jį kvie
čiami atsilankyti visi. kurie 
domisi mūsų jaunimo pa-į 
stangomis muzikos srityje.

Duobaitės ir Martinkaus 
paroda

Lietuvių Pil. 
Dr-jos salę komunizmo au- 
kų pagerbti, griežčiausio 
protesto pareikšti prieš mū
sų tautos naikinimą iki šių 
dienų, parodyti pasauliui, 
kad rr.es tebesame gyvi ir

gacija. kurią sudarė D- lz 
bickienė, inž. V. Izbickas, 
A. Streips, V. Olvet ir E. Į 
Kalam. birželio 3 d. dalyva
vo Mass. gubernatoriui En- 
dicott Peabodv pasirašanti 
deklaraciją, skelbiančią bir-!

Dorchesterio Lietuvių Pi 
liečiu Klubo narių susirinki
mas bus antradienį, bir
želio 23 d. 8 vai- vak. So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
patalpose. Tai bus paskuti
nis prieš atostogas susirinki
mas. todėl visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Adv. A. Young,
sekretorius

Dilbos turi dukrą

Dana ir Vytautas Dilbos 
birželio 8 d- susilaukė pir
magimės dukrelės. Sveiki
name!

Mirė J. Mačinskas

Birželio 9 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas J. Ma
činskas, gyv. 295 Silver St. 
So. Bostone.

Gemos Duobaitės ir Pau
liaus Martinkaus kūrinių 
paroda atidaryta Shoestring 
galerijoje (123 Mt. Auburn. 
Cambridge). Paroda bus vi
są vasarą ir rudenį. Išstaty
ta paveikslai, keramika, 
skulptūra- Parodą galima 
lankyti savaitės dienomis 
nuo 11 vai. iki 10 vai. vak., 
o sekmadieniais nuo 1 vai. 
popiet iki 8 vai. vakaro.

Abu menininkai šiuo me
tu lanko Bostono meno mo
kyklą. Gema Duobaitė ne
seniai buvo surengusi paro
dą Bostono lietuviams. P. 
Martinkaus vienas paveiks
las praeitą mėnesį buvo iš
statytas Jordan Marsh pa
rodoje-

Kas dirbs — nepavargs, 
kas vogs — nepralobs.

---- ---- ------ u uen.aidciją.
pasiryžę dėl savo ir tėvų že-' želio 14 d. Pabaltijo Vais
inės kovoti tol, kol ji bu* tybių Laisvės Diena- j
vėl laisva. | Birželio 16 d. 10 vai. vak.

Kalbės Balfo reikalų ve-' per WCRB radijo stotį In- 
dėjas kun. L. Janiui* ir Va-į ternational Concert Hour 
sario 16 gimnazijos direkto- programoje transliuota pa- 
rius kun. Br- Liubinas. Me- ”•
ninėje dalyje sol. Benedikto
Povilavičiaus dainos, jam 
akomponuoja muz. Jeroni
mas Kačinskas, ir Onos 1- 
vaškienės vadovaujamo šo
kių sambūrio plastika, de
klamacijos.

Minėjimą rengia Balfas,
Bendruomenė ir Altas.

Buvo atvažiavę Okuniai

Praeitą savaitgalį Bosto
ne praleido Irena ir archi
tektas Jurgis Okuniai. Jie 
iš New Yorko buvo atvykę 
savo uošvės ir motinos p. 
Okunienės aplankyti. Ta 
proga jie aplankė ir dau
giau savo bostoniškių bičiu
lių ir dalyvavo ras. Antano 
Gustaičio surengtose Anta
ninėse.

Atvažiavo P. Ketvirti*

baltiečių muzika ir guber
natoriaus kalba, kurioje į 
tarp kitko pabrėžta, kad 
400 m. prieš piligrimam ap
sigyvenant Amerikoje. Lie
tuva jau buvo galinga vals
tybė. ilgai sulaikiusi priešų 
antplūdį iš rytų. kad 1940 
m. visą Pabaltijį vėl komu
nistai užgrobė ir iki šiol nai
kina. bet jų laisvės troškimo 
nepalaužė.

” Minėdami Pabaltijo 
Laisvės Dieną, mes ne tik 
pagerbiame narsius sąjungi
ninkus, bet kartu ji yra ir 
priminimas mums patiems, 
kad vedame neatlaidžią ko
vą su komunizmu, kuris ne
žino pasigailėjimo, ir kas 
mūsų laukia, jei tą kovą pra
laimėtume. Šitoje kovoje 
mes negalime aukoti savo 
sąjungininkų. Kiekvieno A- 
merikos patrioto didžiausias 
susirūpinimas turi būti ne 
tik mūsų pačių laisvė, bet ir

T , j • t ■ . Geriausia praleisti atostogasJau žinoma, kad į Lietu- garsiame Cape Cod, Mass., Os- 
vių Kongresą Washingtone terville kurorte prie puikaus At- 
birželio 26-28 dienomis vyk- *anl° paplūdimio ir patogioje 
sta Paulius žygas su savo £££* viloje įp
jauna žmonele Nijole ir Ra- ' Kreiptis: Z. ir A. Vieškalniai, 
mūnas Skrinska- I 21 Boudoin Avė.. Boston. Mass.

_ . 02121. Telefonas GE 6-5130P. Zygas sj pavasari Har- ______________________
vardo universitete gavo ar
chitektūros bakalauro laips-,, .I’arduodama^. Av.?ne ^razu«. T. A ... 1 Lietuviu jiarapijos ribose Ranch
nį. Jis ten tęs studijas ma-,tipo namas, mūro frontinė sie- 
gistro laipsniui gauti. 1 na, 8 metų. labai gera vieta,

. tarp namo ir dviejų garažų už-
.R. Skrinska gavo stipen- dengtas perėjimas, malonus po-

diją Mass. technologijos in- ilsi® plotas, visas sklypas yra
stitute magistro laipsniui lo’lGO° kv- 3 miegamieji, » . ® 1 [valgomasis, baras virtuvėje, a-
ruostis. pačioje 8 x 12 ofisas.
------  ------------------ —  ------ i Kaina $23,500.

Išnuomojamas 2 kambarių ir! 1964 m. mokestis Avone su-
virtuvės butas I aukšte. 291 ... . ...Itolton S«„ So Bostone. Kreiptis »12 kiekvienom tuko.
į savininką II aukšte darbo die- tanciui turto vertes, 
nomis po 6 vai. vak., o sekma
dieniais visą dieną.

fmeooooeooooeoooooooooorrf
Televiziją | 

ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^/MMeoocooce«6ioeoe«scioso.i

t «į 
i
} ROOFING and SIDING

SAV-ON I♦
CO.J

J 469 W. Broadwav, So. Boston | 
AN 8-2150 J• i t 

i •
i Al Stecke F. Pukanasis }
’ Res.: 8 Faxon St. Natick t 
• Brockton 586-9272 665-0807 Į

------ - ■------------ r

DAŽOME IR TAISOME

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass_ Tel. AN 8 - 8764 
Cersiunciame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

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

įstaiga lietuviška. kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MOSU IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSI AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įzaliojimais 

-Siuntiniai pri:mami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais nne
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VEDZJAS: JONAS 4IN»M(»NI«a

Is F loridos atvažiavo Pet- j pavergtųjų tautų išlaisvini- 
ras Ketvirtis, buvęs brange- mas įa reįškia birželio 
nybių krautuvės savininkas.
ją perleidęs savo sūnui Ed
mundui su žmona Paula.

P. Ketvirtis Bostone žada 
pabūti, kol pajus artėjantį 
šaltį. Tada jis vėl grįš į sau
lėtai Gu’fpoitą. Floridoje.- •--- —-

(26)

Vienam ar dviem asmenim

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

Tel 268-4619

i
išnuomojamas gražioj vietoj— J 
prie Franklin parko—2 kamba- j 

!rių ir virtuvės geras butas. 
Sbambinti: 522-9894.

(25)

Išnuomojamas gražus 
kambarys vyrui.

837 E. Third St., So. Bos
tone (I aukštas).

(25)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
I Atlieku visus pataisymo, remon- 
I tu ir projektavimo darbus iš lau- 
■ ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
! biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
I lavinią. šaukite visados iki 9 va- 
- landų vakaro.

Telefonas: AN 8-2805 ;
• Dr. Jos. J. Donovan •
\Dr. J. Pašakarnio \
j ĮPĖDINIS 

OmOMETRlSlAS
Valanuos: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. i 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWA¥
South Boston, Mass

C & P ROOFING CO.

a landų vakaro. I
į Telefonas AN 8-3630 į

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

mas Štai ką reiškia birželio 
14 j. —Pabaltijo Laisvės 
Diena.“ baigė gubernatorius ■ 
savo kalbą._____________

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS angluos lietuvių 
' KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA*“

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
U WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7209

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

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

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

Vienas pašaukimas telefonu vertas $J25.00
FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St

SHELHEAD 
MODEL

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, spin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė.; j . . .
Nėra darbo, kuris mums būtu ' 5 RūPe?llr^’ taikome_ laikrodžio., 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai-: * žiedus, papuosa us
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

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS K ONTR AKTORIUS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenama* patalpa*.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžyti*.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge, Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS J LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu'

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TR I STĖ
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis jviškai, žemomis kainomis .

galima gauti Lietuvoj labai Baltic Flonrtggehųirdovg- 
vertinamų prekių. Patamau-
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

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

Apsidrausk

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mas*.

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

Dorchester GE 6-1204
Prie* Teismo Rūmus

..... sumažins jūsų kuro sąskaitas.

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį. 
....garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNER1UOSE

This coupon A O 0 
is worth JpMU

NAME .............................................
STREET..........................<.................
CITY........................... TEL.................
We wounl likę further Information about 
your spėriai offer on oil burner installation

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

ir krautuvė įvairių prekių,
priderintų siuntiniam į įvai-. j Nuo I IGų ir NELAIMIŲ 
rius U.S.S.R. valdomus i
kraštus, praneša, kad pagal j Draudžiame nuo polio, ras 
U S-S R • kitokių ligų ir nuo nelai-

} mių (ugnis, audra ir kt.) ..
* Visais insurance reikalais 
! kreiptis:
į BRONIS KONTRIM
* Jastiee of thePeace—Constable
♦ 598 E. Broadvray
• So. Boston 27, Mass.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483•«_____________ ,-------------------

VNESHPOLSYETORG

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

Priimami užsakymai, čia | Dažau ir Taisau
sumokant nustatytą mokės- S . . .
.. . - i -• j ► Namus iš lauko ir viduje,tį, ir užsakyti daiktai prista- ♦ Lipdau popierius ir taisai 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- j viską, ką pataisyti reikia, j 
priimami maisto siuntiniai- ► Naudoju tik geriausią į 

a;. „iu.ln.nf i< ► medžiagą. fsudaryti 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.

Cosmo* Parcel* Express 
Corp.

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

Telefonas AN 8-0068 
Vedėja* J. Vaičaiti*

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-58.54

■a
*****
J
I 

. *

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbinz—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

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

112 MT. VERNON STREET S 
| DORCHESTER 25, MASS. j
raaaata»*»*a**»*s*a>aaaa

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis 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 Ūlos:
287 Concord Rd_ Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROAiAYAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
8aviahika« N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAY 
8OUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

■A

I




