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Chruščjovas Skandinavijoje 
nieko nelaimėjo

Ii Danijos, Švedijos ir Norvegijos N. Chruščiovui 

išvykstant, kaip tokiais atsitikimais yra priimta, buvo iš

leisti bendri pareiškimai su vietos valdžios pirmininkių 

ir N- Chruščiovo parašais.. Tuose pareiškimuose, be bend

rybių, mandagumo, nieko tikro nepasakyta.
--------- ! gerai žino jos veitę ir su-

Pasakyta apie bendromis pranta bolševikinės diktai-ū- 
pajėgomis taikos įgyvendi- ros priespaudą, pavergusią 
nimą. Dabar apie tai visų ir tautas ir laisvąjį žmogų, 
tuščiažodžiaujama, o Niki- Jie gali prekiauti žaliavomis 
tos netiesioginiai vis grasi- ar pramonės gaminiais, bet 
narna karu. tiktai nemainikauti savo

Dabar Chruščiovo naujas santvarka. Jie gali pirkti so- 
' vietines žaliavas, bet nenori

nė už jokį primokėjimą im
ti bolševizmo-

Z4F ambasadorius 
per Maskvos radiją

Viršuje Švedijos princesė Margaretha. 
lijoe biznieriaus John Ambler (dešinėj), 
nelis, Švedijos karalius. Kairėj namai 
kol ras tinkamesnę vietą.

29 m., kuri birželio 30 d. ištekėjo už. Ang- 
39 m. Apačioje dešinėj Margarethos se- 
Londone, kuriuose jaunavedžiai gyvens,

medinis arkliukas tai tarp
tautinė prekyba. Mat. Sovie
tų Sąjungos gyventojams 
daug ko reikalinga ir jų ne
pasitenkinimas auga. Taigi 
Sovietų Sąjunga nori už sa
vo turimas žaliavas iš kitur 
gauti trūkstamų gaminių, o 
ypač pramonės įrengimų- 
Todėl tuose pareiškimuose 
nepamiršti ir prekybos rei
kalai. Na, o kultūriniai m3*- 
nai taip pat madoje, nes jie 
sovietams reikalingi komu
nizmo eksportui. Jie. žino
ma pareiškimuose irgi pažy
mėti.

Bet vos spėjo Nikita tuos 
kraštus apleisti kaip pasiro
dė jų spaudoje žinios, kad iš 
to lankymosi ir susitikimų 
nieko gera nelaukiama.

Norvegijos vyriausybės at
stovas tuoj viešai pareiškė, 
kad šalis nemano keisti sa
vo užsienio politikos kurso.
Kaip buvo iki šiol. taip pa
siliks ir ateity Norvegija 
Šiaurės Atlanto Valstybių 
Sąjungos nariu. O Nikita 
stengėsi norvegus įtikinti, 
kad jiems būtų daug geriau 
pasiskelbti neutraliais ir ne- 
sidėti į jokias vakariečių są
jungas.

Sovietų Sąjungai labai 
rūpi galutinai ir tvirtai įsi
galėti Baltijos jūroje, ir tai 
buvo dalinis tos visos kelio
nės tikslas- Deja. Skandina
vija šio diktatoriaus apsi
lankymo metu dar iš arčiau 
įsitikino, su kuo turima rei
kalas. ir dar labiau atvėso 
nuo Rytų politikos.

Sovietų Sąjungos bolševi-į tojų nuotaikas- 
ku režisuojama spauda 
džiūgauja Nikitos kelionės 
pasisekimu. Esą. jis visur 
buvęs šiltai priimtas. Jo pra
nešimų atsidėjus iškalusyta 
ir gausiai plota. Deja. stor- i 

žieviška bolševikų spauda 
neatskiria paprasto diplo
matinio mandagumo nuo 
nuoširdžios pagarbos žmo
gui.

Kultūringų skandinavų 
Nikita buvo priimtas man
dagiai. kaip valstybės atsto
vas. bet pagarbos, kaip bol- Buvęs ambasadorius P. Vietna- 
ševikų propagandistas, ten į me Cabot Lodge su Tibeto ve®- 
nesusilaukė. lės šunimi prieš grįždamas į

Skandinavuose giliai ir JAV. Grįžęs jis įsijungė į rm- 
jau senokai yra įsigyvenusi kimų vajų, paremdamas Scran- 
demokratinė santvarka, jie toną į prezidento kandidatus.

JAV neprinklausomyhės 
proga JAV abasadoriui Foy 
D. Kohler buvo duotas suti
kimas tarti žodį per Mask
vos radiją. Iš viso kalbėjo 
11 minučių, ir jo klausėsi 
apie 40 milionų gyventojų. 
Jis pasakė, kad JAV gyven
tojų laisvės ir gėrio visiems 
siekimas yra nemarus- Pilie
tinių teisių praplėtimo įsta
tymo paskelbimas rodo. kad 
tuo keliu JAV ir žengiama.

JAV realiai ir optimistiš
kai galvojančios. Tikimasi 
susiprasti nusiginklavimo ir 
taikos įgyvendinimo klausi 
mu.

To susipratimo srity pir
mieji žingsniai jau yra ženg
ti, kaip štai tiesioginio susi
siekimo telefonu įvedimas, 
branduolinių bandymų nu
traukimas ir kita. Tai tiktai 
pradžia, bet bus išspręsti ir 

į kiti klausimai.
Bet vos spėjo JAV amba

sadorius F. D. Kohler ištar
ti per Maskvos radiją pa
galimą susipratimą, kaip 
bolševikinė spauda tuoj pra
dėjo pulti JAV dėl Vietna
mo ir Laoso žygių.

Bolševikinė spkuda tuoj 
pasistengė išsklaidyti ame
rikiečiams palankias gvven

Vilniaus Žalgiris
• „ • f • — •
ir din Inimpin

Anglijoje. Henley. įvyko 
garsios kasmetinės irklinin- 
kų lenktynės. Jose dalyvavo 
ir Vilniaus lietuvių Žalgirio' 
irklininkų komanda.

Lietuviai žalgiriečiai, rau
meningi vyrai, su geru pasi
sekimu pirmenybes laimėjo. 
Tuo būdu Žalgirio komanda 
įsigijo teisę dalyvauti busi
moj pasaulinėj Olimpiadoj 
Japonijoje.

Vilniaus lietuvių Žalgirio 
irklininkų komanda jau ne 
pirmą kartą dalyvauja tarp
tautinėse irklininkų lenkty
nėse ir vis pasiekia gražių 
laimėjimų. Žalgiriečiai taip 
pat laimėjo pirmenybes ir 
buvusiose lenktynėse Phila
delphijoje. Pa.

Anglų spauda nors ir ra
šo. kad tai Sovietų Sąjungos 
irklininkų komanda, bet pa
žymi. kad tai yra Vilniaus 
lietuvių Žalgirio komanda.

Kaip jau okupuotoje Lie
tuvoje įprasta, šią komandą 
į Angliją palydėjo "vyres
niojo brolio“ politrukas 
Samsonov.

Žalgiriečiams gero vėjo 
busimoj tarptautinėj Olim
piadoj Japonijoj!

- ✓
NEPATIKIMA POLICIJA

Yra įtarimo, kad Mississi 
ppi policijos tarnautojų da
lis priklauso pogrindy vei
kiančiai Ku-Klux-Klan or
ganizacijai. Nors jie dabar- 
biauja su atsiųstais saugu 
mo valdininkais ieškodami 
trijų nužudytųjų jaunuolių 
•lavonų, bet tai daro nenuo
širdžiai. ir dėl to to nusikal
timo nepavyksta išaiškinti.

Stojant į Ku-Klux-Klan. 
rankos pašlakstomos negrų 
krauju.
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Chicagoje mirė 
Slasus Vainoras

Birželio 29 d. Chicagoje 
mirė žurnalistas Stasys Vai
noras, Naujienų bendradar
bis, politinės kronikos re
daktorius, keletas iš švedų 
kalbos knygų vertėjas, tarp 
jų ir Nobelio premijos lau
reato Paer Lagerkvisto Ba- 
rabo.
NSt. Vainoras gimė prieš 
54 metus Palangoje. Jau iš 
jaunų dienų jis pradėjo 
bendradarbiauti spaudoje. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
jis daug rašė jūrininkystės 
klausimais. Klaipėdoje re
dagavo žurnalus Jūra, vė
liau Mūsų jūra. Klaipėdos 
radiofone bendradarbiavę 
jūrininkų valandėlėje-

Viršuje negras James Chaney, 
vienas iš trijų dngusių netoli 
Philadelphia miestelio. Mississi
ppi valstijoje. Apačioje buvęs 
ČIA direktorius Allen Dūles, 
prezidento pasiųstas į Mississi
ppi valstiją dingusių studentu 
reikalo aiškinti.

Antrojo pasaulinio karo 
metp Stasys Vainoras dirbo 
lietuvių pogrindžio spaudoj.

Antrą kartą bolševikams 
artėjant į Lietuvą, jis pasi
traukė į Vakarus. Iš Vokie
tijos persikėlė Švedijon, 
kur, švedų socialdemokratų 
sušelptas, lankė švedų kal
bos ir žurnalistikos kursus. 
Iš Švedijos atsikėlė į JAV, 
kurį laiką gyveno New Yor
ke i rvertėsi spaudos darbu. 
Vėliau buvo Naujienų pa
kviestas redakcijon nuolati
niu bendradarbiu ir tvarkė 
pirmojo puslapio žinias.

St. Vainoras savo įsitiki
nimais buvo socialdemokra
tas. bet, užimtas spaudos 
darbu, jų gretose nepasi
reiškė. Mėgo atsiskyrėlio 
gyvenimą, buvo nekalbus, 
bet draugiškas, nuoširdus, 
daugiau pasinėręs savo min
tyse. negu jas skelbiąs.

St- Vainoro asmeny lietu
vių spauda neteko našaus 
darbininko.

Liepos 2 d. jis palaidotas 
Tautinėse kapinėse Chica
goje.

Nuoširdžiai už jaučiam jo 
žmoną Ireną, sūnų Igną ir 
kitus jo artimuosius.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITE

Prez. Lyndon Johnson 
Pavergtųjų Tautų savaitę 
šiemet paskelbė nuo liepos 
12 d., kviesdamas JAV žmo
nes ją minėti atitinkamomis 
apeigomis ir ragindamas at
naujinti paramą visų tautų 
teisėtiems tautinės nepri
klausomybės ir žmogaus 
laisvės siekiams.

PABĖGO LAISVĖN

Liepos 4 d. 4 R. Berlyno 
jaunuoliai, pagrobę karinį 
sunkvežimį, per 3 spygliuo
tu vielų eiles ir sargybų šū
vius prasiveržė į laisvę.

Prez. Johnsonas pasirašė 
civilinių teisių įstatymų
To istorinio pilietinių teisių praplėtimo įstatymo pasi

rašymo metu į Baltuosius Rūmus susirinko atsakingi vals

tybės vyrai ir visuomenės veikėjai. Kaip tik parlamente 

tas įstatymas buvo sutvarkytas, tuoj prez. L. Johnsonui 

buvo nuneštas pasirašytu Tai įvyko liepog 2 d. vėlyvą 

vakarą.
taip pat paskelbė, kad jis 
pilietinių teisių praplėtimo 
įstatymo ne vykdysiąs- Lai jį 
vykdą vietoje federalinės 
valdžios atstovai.

Iš tų pirmųjų žinių atro
do. kad kai kuriose vietose, 
ypač pietinėse valstijose, 
įstatymą įgyvendinti bus la
bai sunku, bus susiduriama 
ne tik su baltųjų gyventojų 
nepalankiomis nuotaikomis, 
bet ir su organizuotu pasi
priešinimu.

Iš kitos pusės, negrai or
ganizuotai bando įstatymo 
vykdymą praktikoje patik
rinti. ir jo nevykdančius jie

Įstatymo patirašymo pro
ga per visas televizijos ir ra
dijo stotis prez. L. Johnso
nas kreipėsi į visus geros 
valios gyventojus, kad jie 
padėtų tą įstatymą įgyven
dinti. Visi žmonės prieš 
Dievą yra lygūs, tai tokie jie i 
turi būti ir savo tarpe.—sa
kė prezidentas.

Šio įstatymo ilgai laukta, 
ir buvo daug kovota, iki jis 
tapo paskelbtas.

Prezidentas tuoj ėmėsi 
žygių įstatymo įgyvendini
mui palengvinti. Jis pasky
rė Arthus Dean. New Yorko 
advokatą, visuomenės komi
teto pilietinių teisių įstaty
mui vykdyti pirmininku. 
Tuo reikalu prašė raštą ir 
parlamentui, prašydamas lė
šų-

Jau yra gautos pirmosios 
žinios, kaip įstatymą sutiko 
ir jį vykdo ar ne pati visuo
menė. Daug kur valgyklos, 
kavinės ir kitos užeigos vie
tos atidarė negrams duris, 
kurios iki šiol buvo uždary
tos. Kai kur negrai priimami 
ir aptarnaujami ir baltųjų 
kirpyklose.

Bet kai kur būta priešiškų 
demonstracijų, išsišokimų ir 
areštų.

Mississippi gubernatorius 
O. Johnson paskelbė gyven
tojams, kad jie susilaikytų 
nuo įstatymo vykdymo. Esą, 
jis turi būti dar teismo iš
bandytas. Tuo norima šį į- 
statymą paskelbti nesuderi
namu su konstitucija ir jį 
apskųsti aukščiausiam teis
mui.

A'labamos gubernatorius

Yvonne Rohhins iš Indiaaapolis. 
Ind.. prisipažino . pasmaugusi 
savo pustrečių metų dukterį dėl 
to, kad ji negalėjusi pakęsti, 
matydama, kaip ji .kankinasi 
galvą sužeidusi.

trauks teismo atsakomybėn.
Reiškia, rasinė kova su 

įstatymo priėmimu dar nėra 
pasibaigusi.

Iš Kubos pabėgo 
Castro sesuo

Visai netikėtai Kubos dik
tatoriaus sesuo Joana atsi
rado Meksikoje ir paprašė 
politinės globos. Ji pasirodė 
per televiziją ir pasisakė, 
kad jau kuris laikas ji vis 
palaikiusi ryšius su Kubos 
pogrindžio laisvės kovoto
jais ir perduodavo jiems į- 
vairias žinias. Joana savo 
brolį F. Castro išvadino Ku
bos liaudies išdaviku- Kuba 
esanti tik Sovietų Sąjungos 
kolonijos padėty. Kubiečiai 
savo santvarkos nekenčia. 
Ji ispėjo Pietų Amerikos 
valstybes, kad jos budėtų. 
ne« Kuboj prieš jas veikia
ma. JAV turi daryti visa. 
kas tik galima, kad Kuboje 
diktatūra būtų sunaikinta.* * «

Castro sesuo yra ne pir
moji, kuri pabėgo nuo savo 
brolio komunisto. Nuo pa
vergtos Lietuvos Maskvos 
patikėtinio ir jos pastumdė
lio A. Sniečkaus pabėgo į 
Vakarus jo motina, broliai 
ir seserys.

Jo motina jau mirusi ir 
palaidota Hanau, V. Vokie
tijoje Ji turėjo būti su kitais 
išvežta į Sibirą, bet šiaip 
taip nuo tos lelaimės buvo 
išgelbėta. A. Sniečkus tada 
motiną įspėjo, kad tai pa
skutinį kartą pasigailėta, jei 
ji nesutiks su naująja san
tvarka. tai vėl bus suimta. 
Motinai neliko kito kelio, 
kaip tik nuo savo sūnaus 
pabėgti į užsienį, kai bolše
vikai antrą kartą vėl plūdo 
į Lietuvą.

/
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"Brangus” svečias 
Skandinavijoje

Danai, švedai ir norvegai turėjo labai "brangų“ sve
čią. Tos "brangenybės“ apsaugijimui ten buvo mobili
zuota visa viešoji ir slaptoji policija, todėl tų trijų valsty
bių iždui tas svečias brangiai kaštavo.

Iš jo viešnagės Skandinavų valstybės jokios naudos 
nesulaukė ir savo santykius su tuo kaimynu Chruščiovu 
nepagerino. Jo atsilankymas tik dar didesnių rūpesčių 
sukėlė. Gad tik tiek naudos, kad ta proga buvo dar geriau 
įsitikinta boleševizmo buvusiu ir tebesamu akiplėšišku 
veržlumu- . .

Ir tose trijose valstybėse, kur demokratinė santvarka 
yra giliai įleidusi šaknis, akiplėšiškasis s'-ečias nesivaržė 
mokyti savo Tikėjimo ir komunistinio katekizmo bei pa
kartotinai smerkti vakarietiškos santvarkos, nors ir pats 
turėjo pripažinti Skandinavijos ūkio pranašumą.

Kai kuriais atvejais jis akiplėšiškai statė provoka-1 
cinius klausimus ir reikalavo atsakymų iš Skandinavijos Į 

šalių vairuotojų.

N. Chruščiovas, prisiminęs švedų pralaimėtą 1709 m. 
mūšį ties Poltava. grubiai klausė:

"Štai aš keliu klausimą, kaip sakoma, tiesiai: ar jūs 
norite kariauti prieš Sovietų Sąjungą, ar nenorite, ponas 
ministre pirmininke?“

Į tai Švedijos vyriausybės ministeris pirmininkas Ar- 
landeris vykusiai atsakė:

"Aš esu senas biurokratas, leiskite pagalvoti, tada 
atsakysiu.“

Sovietų Sąjungos komunistų diktuojama spauda tą 
atsakymą pas save iškraipytai paskelbė:

"Ne, man. biurokratui, nereikia gaišti laiko šiam 
klausimui apgalvoti. Žinoma, ne.“

Švedijos vyriausybės pirmininko atsakymas buvo 
kandus, rodąs kad toks klausimas buvo iškeltas ne vietoj. 
Bet akiplėša Chruščiovas šito nesuprato, ir todėl komunis
tų spaudai tas atsakymas reikėjo kaip nors sušvelnyti.

Ir kam toks įžūlus klausimas? Švedija jau pusantro 
šimto metų kaip nėra su nieku kariavusi ir laikosi neutra
lumo net tais atvejais, kada buvo gyvas reikalas padėti 
savo kaimynui Suomijai, kurią Sovietų Sąjunga grobuo
niškais tikslais užpuolė- O čia štai švedams militarizmą 
prikiša kaip tik plėšrios militarinės valstybės diktatorius, 
valstybės, kurios beveik pusę gyventojų sudaro paverg
tosios tautos (rusų tik 58%).

14 Sovietijos vadinamų sąjunginių respublikų, tame 
skaičiuje Lietuvos. Latvijos ir Estijos, žemės plotai sudaro 
2,056.098 kv. mylių. Sovietų Rusijos kartu su Sibiru. Sa- 
cholinu. Karaliaučiaus sritimi ir kitomis žemėmis, kurios 
neįeina į vadinamų sąjunginių respublikų administraciją, 
žemės plotas siekia 6,593.391 kv. mylių. Vien tik Sibiro 
žemės plotas yra keturis kartus didesnis už žemes, kuriose 
iš seno gyvena rusai. Aplamai, rusų užgrobtos žemės yra 
daug didesnės už pačių rusų gyvenamas. Taigi tokiam 
militaristui beliktų tik tylėti, susitikus su taikių demo
kratinių šalių vadovais. Bet štai vėl matome, kad bolševiz
mo ir jo vadų storžieviškumui nėra ribų- Ir už tuos pasi
tyčiojimus Skandinavai dar turėjo užmokėti, saugodami 
Įsiprašiusio svečio kailį nuo jo pavergtųjų tautų atstovų.

Kas kitur rašoma

Apačioje Andre* Goodman (dešinėj) ir Mickey
Sch*erner (kairėj), kovutojai dėl civilinių teisių, 
dingę Philadelphijos miestelio apylinkėje, Mississippi 
valstijoje. Jie abu yra baltieji. Trečiasis dingęs yra 
negras James Chane*. Viršuje rastas jų sudegęs au
tomobilis.

, Chruščiovui atvykstant, jau
Stockholme ir kituose mies
tuose daugiausia išeivių dė
ka įvyko protesto susirinki
mų-

"Svenska Dagbladet“
Chruščiovo atvykimo proga 
priminė, kad, nepaisant kai 
kurių tariamų "liberalizaci- 
jos“ ar "žmoniškumo“ ap
raiškų Sovietijoje. vis dėlto 
negalima nuginčyti fakto, 
kad pirmuoju ir pačiu žiau
riausiu porevoliuciniu laik
mečiu Rusijoje Chruščiovas 
yra buvęs lojalus Stalino 
mokinys. Panašiai rašė ir 
švedų liberalų spauda ir tik 
vyriausybei ištikimas laik
raštis "Stoekholms Tidnin- 
gen“ pasisakė prieš "Birže
lio Komiteto“ atsišaukimus: 
esą. jie svetimi tikrovei, o 
"komunistų baubas“ esąs 
pasenęs...

! " Laisvė prie* diktatūrą“

(E) Chruščiovui viešėjus

LIETUVIŲ DVASIA 
TEBĖRA GYVA

Vilniuje 8 dienas išbuv< 
su grupe kitų ekskursanti 
Worcestėrio Daily Tele 
gram bendradarbis Paul L 
Shimkus, čia gimęs ir augęs 
lietuvis, kuris trijuose nu
meriuose paskelbė savo ke
lionės įspūdžius.

"Lietuviu dvasia tebėra 
gyva. Lietuviai siekia išlai
kyti savo kultūrą ir kalbą,“ 
sako Shimkus.

Jis nėjo. kur Inturisto va
dovė norėjo vedžioti, bet at- 
siskvrė su kitu JAV gimusiu 
ii- vienu du vaikščiojo po 
Vilnių.

Jis sumini kai kurių pre
kių kainas: sviesto svaras 
?2, mėsa apie $2 svaras. 
Prastos rūšies vyriškos koji
nės $1.20. Uždarbiai $50-60 
per mėnesį-

Daug valandų žmonės

Švedų spauda apie Chruščiovų
(E) N. Chruščiovas. nuo; 

birželio 22 d. lankęs Šveli-i 
ją. susidūrė su žymiai at-į 
šiauresnėmis nuotaikomis 
kaip Danijoje. Jį pasitiko ne 
Lik šaltesni švedų žvilgsniai, į 
Sovietijoje dingusių švedų 
bei Wenerstroemo bylos at- 
rūgos, bet dar Švedijoje ak
tyviai veikusio Birželio Ko
miteto žygiai bei gerai suor
ganizuota informacija gau
siai suplaukusiems užsienio 
spaudos atstovams.

Dar Chruščiovui neatvy
kus. Stockholmo centre pa
sirodė specialūs lapeliai ir 
plakatai su tokio turinio už
rašais: "Ukrainos budelis“. 
"Budapešto skerdikas“ ir 
pan. Žymiai sustiprinta šve
dų policija plakatus konfis
kavo- Stockholmo uoste šve
dų jaunimas buvo iškėlęs 
užrašą "Nusiginklavimas 
reikalauja abipusių nuolai

du.“ Dar Chruščiovo atvyki
mo dieną mieste buvo paša
lintos dvi sovietų vėliavos, 
pagaliau didelį dėmesį su
kėlė susektas pasikėsinimo 
prieš Chruščiovą planas.. 
Švedų spauda minėjo veng
iu ir kroatų emigrantus.

Švedų spauda, pvz. "Da- 
gens Nyheter“. Chruščiovui 
atvykstant buvo pabrėžusi, 
kad Kremliaus valdovo at
vykimas švedų laikysenai 
komunistinės diktatūros at
žvilgiu negalėsiąs padaryti 
jokios įtakos. Pasak dien
raščio. "Chruščiovas atsto
vauja režimui, kurį Švedija 
kategoriškai paneigia, nes 
tai vienos partijos diktatūri
nis režimas ir jis priešingas 
demokratijai.“

Iš Švedijos gautais prane
šimais, švedai ypatingai se
kę 7.500 krašte gyvenančių 
užsieniečių veiklą. Dar prieš

prastovi eilėse, norėdami 
nusipirkti pačius būtiniau
sius dalykus.

Vilniaus žmonės atrodo 
geriau, negu jų pavergėjai: 
švaresni, geriau apsirengę ir 
sveikesni.

Vilniaus miestas švares
nis už Maskvą. Jo gatvės 3 
kartus per dieną laistomos 
vandeniu.

Jaunimo akys krypsta į 
Vakarus: žavisi vakarie
čiais ir kopijuoja jų kelius. 
Išmokslintas lietuvis negali 
išvažiuoti iš Sov. Sąjungos 
toliau mokslo siekti- Tie jau
nieji pavydėjo keliaujan
tiems amerikiečiams.

"Su ilgesiu akyse jie tei
ravosi mūsų apie mūsų ke
lionės tvarkraštį ir kiek visa 
tai mums atsieina, ir akis iš
plėšdavo. kai pasakėme kai
ną ir kiek laiko mes turime 
dirbti toms išlaidoms apmo
kėti,“ rašo Shimkus.
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C. Alexls Johnson Gen. M*xwell O. Tayfar

Viršuje Pietryčių Azijos žemėlapis. Dešinėj gen. Max- 
well Taylor — JAV ambasadorius P. Vietname, kairėj

Stockholme ir kituose Šve 
dijos miestuose "Birželio 
Komitetas“, pagal FCI spe
cialų pranešimą, savo akciją 
vykdė šūkiu "Laisvė prieš 
diktatūrą“. Išplatinta tūks
tančiai lapelių su Švedijoje 
viešėjusio Chruščiovo at
vaizdu ir aukščiau minėtu 
užrašu. Be kitų leidinių, dar 
buvo paskleistos ir nuotrau
kos. kuriose Chruščiovas pa 
lygintas su Hitleriu, dar pa
vaizduota ir ‘laisvajame pa
sauly prisimintina akimirka 
J. Tautų posėdyje, kai ten 
Kremliaus valdovas su savo 
batu daužė į kalbėtojo tri 
būną- Kituose paveiksluose 
išryškinta, kad nors Stalino 
kultas esąs jau praeities rei
kalas. tačiau tikrumoje jis 
pakeistas naujuoju kultu ir 
nauja Chruščiovo tironija.

Netenka stebėtis, kad e- 
sant Švedijoje tūkstančiams 
Pabaltijo išeivių (daugiau
sia estų) visos antichruščio- 
vinės kampanijos metu bu
vo žymi pabaltiečių įtaka. 
Kaip kruopščiai Švedijoje 
buvo pasiruošta "sutikti1 
Chruščiovą bei informuoti 
laisvąjį pasaulį apie sovieti
nius nusikaltimus, Pabaltijo 
tragediją ir kt.. liudija ir 
birželio 20 d. Stockholme, 
Pabaltiečių Komiteto patal
pose (Arsenalsgatan nr. 1) 
pradėjusi darbą spaudos į- 
staiga —Press Offise. Ji 
gausia literatūra, nuotrau
komis ir lapeliais aprūpino 
vietos ir užsienio spaudos 
bei žinių agentūrų atstovus.

Komunistai nepopuliarūs 
Norvegijoje

Kompromisų nepripažinęs 
žmogus

VABALAS

šiame straipsny kai kas žirbą“, "Socialdemokratą“ 
pakartojama, kas jau buvo ir ''Profesines Žinias“. 1925 
praeitame numery spaus- m., baigęs universitetą. Jo
dintuose straipsniuose pa- nas Januskis grįžta Lietu- 
rašyta, bet jame yra ir yon ir pradeda dirbti Šiaulių 
naujų faktų, o ir jau kitų Srities Kooperatyvų Sąjun- 
minėtieji dar labiau išrys- goję. kaip jos buvęs Stipcn- 
kinti. Velionis Jonas Ja- dininkas. Bet Januskis ne- 
nuškis buvo Įdomi, šakota gali tenkintis ekonomikos ar 
asmenybė, todėl Keleivio politiniu darbu, nesusietu su 
redakcija bus dėkinga laikraščiu. 1926 m. jis Šiau- 
kiekvienam, kuris padės ją liuose redaguoja "Darbinin- 
išsamiau išryškinti. j<ų Baisa.“ Viename jo nu-

Kedakcija meryr išspausdino tuometinį
Jono Januškio laikrašti- apskrities viršininką kriti- 

nė veikla skaitančiajai lie- kuojantį straipsni- Po icijos 
tuvių visuomenei yra žino- spiriamas pasakyti, kas yia 
ma iš jo straipsnių. Lietuvo- straipsnio autoiius. ®n.^s 
je Jono Januškio straipsniai Januskis atsąko. kad lai - 
pradėjo rodytis socialdemo- raštinė etika neleidzian i re- 
kratinėje spaudoje jau nuo daktoriui išduoti savo bend- 
1921 m. Lietuvos visuomenė radarbių pavardžių ii kad 
j| ypač gerai prisimena iš jis. kaip redaktorius, prisi- 
"Lietuvos Žiniose“ tilpusiu ima visą atsakomybę už jo 
užsienio politikos apžvalgų, vedamame laikrašty spaus- 
kurias jis pasirašydavo S. dinamus straipsnius. Lž lai 
Daugirdo slapyvardžiu. So- -Jonas Januškis buvo areš- 
cialdemokratai Lietuvoje jį Luotas ir dvi savaites iška- 
taipgi prisimena kaip "Ko- lintas.

Jonas Januškis sėdi vidury, kairėje Naujienų vyr. re
daktorius dr. Pijus Grigaitis, dešinėje buvęs Keleivio 
redaktorius-leidėjas Stasys Michelsonas. stovi Kelei
vio redaktorius Jackus Sonda. Jie buvo susitikę 1960 
m. socialdemokratų suvažiavime.

jo padėjėjas, buvęs Valst. departamento pasekreto- 
rius, U. Al. Johnson.

(E) Iš Londono gautais 
pranešimais ir Norvegijoje 
vyrauja Chruščiovo viešna
gės boikoto nuotaikos. Rei
kia atminti, kad Norvegijo
je komunistai nėra populia
rūs: per praėjusių metų sa
vivaldybių rinkimus Norve
gijos komunistai buvo surin
kę vos l-.8% visų balsų. 
Chruščiovo lankymasis turė
jo vykti boikoto ženkle. 
Norvegų spauda nurodė, 
kad Kremliaus svečiui ge
riausiu atveju tenka parody
ti mandagumą, bet nieku 
būdu pagarbą. Panašiai bu
vo kreiptasi ir į Norvegijos 
jaunimą. Kai šiais metais 
norvegai mini jų konstituci
jos 150 metų sukaktį, ta pro
ga jie viešai priminė: Sovie
tijos diktatorius savo veiks
mais yra nepaprastai pažei
dęs konstitucijoje garantuo
tas teises.

Galvot neprasimuši, jei 
senam žmogui nusilenkti-

vos“ redaktorių ir leidėją 
("Kova“ buvo lietuvių so
cialdemokratų politinių e- 
migrantų organas Berlyne ir 
Paryžiuje 1930-35 m.). A- 
merikoje skaitančioji visuo
menė jį gerai žino iš "Nau
josios Gadynės“ ir "Kelei
vio“ straipsnių- Bet mažai 
kam yra žinomas Jono Ja
nuškio audringas ir vargin
gas kovotojo kelias, jo be- 
kompromisinis atsidavimas 
socialdemokratinėm idėjom 
ir jo nepalūžtantis žemaitiš
kas patvarumas už tas idė
jas kovoti.

Anksti pasireiškė Jono 
Januškio drąsus būdas ir po
litinis apsisprendimas. 1919 

■ m. Jonas Januškis buvo pa
skutinėje Šiaulių gimnazijos 
klasėje. Tačiau, vykstant 
kovoms su bolševikais, jis 
negali pasilikti tokių įvykių 
nuošalyje. Jis apleidžia gim
naziją ir išvyksta į Kauną, 
kur stoja savanoriu į Lietu
vos kariuomenę. Tenka jam 
būti fronte prieš bolševikus 
ir vėliau. 1920 metais, prieš 
lenkus. 1920 m. jis suranda 
taip pat ir savo politinę vie
tą Lietuvos socialdemokratų 
partijoje-

1921 m. baigė Šiaulių 
gimnazija ir tais pat metais 
išvyko į Leipcigą (Vokieti
ją) studijuoti ekonomiką. 
Jau tada rašinėjo i socialde
mokratų laikraščius "Žie-

1926 m. cocialdemokra- 
tų sąrašu Jonas Januškis iš
renkamas į III-jį Lietuvos 
Seimą. Buvo jis bene pats
jauniausias seimo narys (tu
rėjo tada vos 26 metus). 
Dirbdamas seimo ekonomi
nėje komisijoje ir aktyviai 
agituodamas už laisvas, ne
priklausomas darbininkų 
profesines sąjungas. Jonas 
Januškis metasi dar dau
giau į žurnalistiką: reda
guoja LSDP Centro Komi
teto organą "Naująją Gady
nę“. rašinėja į "Talką“ ir 
"Proletarą.“

Nuo 1927 metų (jau po 
vadistinio perversmo) Jo
nas Januškis dirba Koope
ratyvų Sąjungoje instrukto
rium. Kilus Tauragės sukili
mui. Jonas Januškis, kuris 
nieko apie sukilimą nežino
jo ir su juo nieko bendro ne
turėjo. Šiauliuose areštuoja
mas vien už tai, kad jis. 
kaip socialdemokratas, laik
raštininkas ir visuomeninin
kas. savaime yra "įtartinas 
žmogus.“ Be to. jam kažkas 
i įstaigą iš užmiesčio skam
bino telefonu, nors jis ir nie
ko negalėjo suprasti, ką jam 
norėjo telefonu pasakyti-

Šiaulių kalėjime išbuvo 
mėnesį, o po to patenka į 
Varnių koncentracijos sto- 
yykj3- 1928 m. vasario mėn. 
iš \ arnių stovyklos jį palei-

(Nukelta į 3-čią pusi.)

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM), 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kompromisų nepripažinęs 
žmogus

zuotas. ir daugelis numerių, 
užuot pasiekę Lietuvos gy-

. ... . , . .. T ventojus, atsidurdavo žval-venti Klaipėdoje, Čia Jonas h -
Januškis dirba "Lietūkyje“ J ' 
ir. aišku, vėl įsijungia į poli- Hitleriui įsigalėjus \ okie- 
tinę veiklą. Depą. Klaipėdo- tijoje. Jonas Januškis iš- 
je Januškiui netenka ilgai vyksta į Prancūziją, apsigy

vena Paryžiuje ir, pusba
džiu gyvendamas, vis dar

(Atkelta is 2-tro pusi.)
džia. bet "paprašo“ apsigy-

būti.
Veiklus, aštrios plunks

nos ir gabus organizatorius, 
jis buvo tautininkams yla 
pašonėje. 1928 m- birželio 
mėn. komendantas Liorma- 
nas jį areštuoja (Januškio 
paklaustas, kuriais įstaty
mais remiantis, komendan
tas atsakė: "Aš čia esu įsta
tymas“).

Mėnesį iškalintas Bajorų 
kalėjime, Januškis išsiun
čiamas visam karo stoviui į

bando leisti "Kovą.“ Deja. 
1934 m. "Kova“ turi susto
ti. Nėra nei lėšų. nei pras
mės ją leisti, nes ji Lietuvos 
nepasiekia.

Pirmieji Prancūzijoje me
tai Januškiui buvo ekono
miškai labai sunkūs, bet jis 
niekad tuo nesiskundė, iš 
nieko pagalbos neprašė-

Nuo 1937 m. jis pasidaro 
Lietuvos Žinių“ korespon-

Lr^Z A' . <_

Liepos 1 d. sukako vieneri metai, kai mirė Jonas Ja
nuškis. Tos dienos rytą Keleivio įstaigos nariai aplankė 

jo kapą Forest Hills kapinėse ir padėjo gėlių. Iš kai
rės i dešinę—Povilas Brazaitis, Jackus Sonda, Jonas 
Vilkaitis ir Antanas Gustaitis. Gegužės gale ant ka
po turėjo būti pastatytas paminkllas, bet dėl techniškų 
sunkumų jis bus baigtas tik rugpiūčio gale.

klausimas "ar gyveni“, bet 
kuriems svarbus klausimas 
"kokiam tikslui gyveni“. 
Dėl savo kuklumo jis daž
nai buvo nepastebimas net 
draugų tarpe.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Piliečių klubas birželio 
. 28 d. bankete iteikė 12
Žmogaus asmenybės ver- moksle pasižymėjusių jau

kumas iškyla pilnumoje „uolių stipendijas. Jas gavo 
ūda. kai to žmogaus neten- Jonas Uneltavia Elz.
kame. Ir šiandien, minėda-

gimtą j i Čekų kaima. kur tu- dentu. Reguliariai rašo į
- • j J*-* • H • 1 1 •

Klubas davė 12 stipendijų bačauskienė, Bliūdžiuvienės 
sesuo, ir Jonas Leonavičius. 
Juozo Šalaviejaus svainis

bieta Ridikaitė. Elzbieta Žemi liūdnas jo mirties meti- T z>-
w J , j maitaityte, Jonas Ciunis.nes. mes jaučiame, kad ne- . ...J D . , . x. T.

tekome bekompromisinio Laliibeckyte, Ka-
kovotojo dėl demokratinės lokna Kamandulytė. Knsti- 
Lietuvos. kuris nepabijojo na Zaleckaitė. Algirdas Va
dar 19 metų jaunuoliu būda
mas eiti jos ginti, kad nete-

zmonos brolis.
Baigė aukštesniąją 

mokyklą
Šie lietuviai baigė South 

ir North aukštesniąją mo
kyklą :

Petras Mankevičius. Dia
na Pikteliūtė. Robertas Ba
bonas. Povilas Baranaus-liūnas. Steponas Valinskas.

Petrė Valungytė. Romual-,, 
das Antanavičius ir Jurgis kas- Bormanas Dirsa, Lilli- 
Asperas.kome atsidavusio socialde

mokrato ir tiesiog įgimto 
žurnalisto, kuris negali nu
rimti nepaėmęs į rankas mokyklų viršininkas Vin- 
plunksnos, kuris, emigrantu cent P- Rcssel-Ruseckas ir 
būdamas Vokietijoj ir Pran- seimelio atstovas Vytautas 
cūzijoj. leidžia laikraštį, net Pigaga. Programai vadova- 
kartais pats pusbadžiu gy- vo Kazimieras Jagminas, 
vendamas. kuriam, jo paties' Komisijoje, kuri paskirs- 
zodziais^ tariant, nagai stipendijas, buvo Alber- 
mezti lasyti- i tas Manasas. Tomas Stos- J°nė Sviklaitė ir Judita Ta

Tie. kurie asmeniškai jį kus. Petras Karalius, M. C. 
pažinojo, negalėjo nepaste- Staliulionis ir Julius Svikla. 
bėri velionies Jono dvilypis- Įdoniu kad buv0 jr k- 
kūmo: bekompromisiškumo tė kurf(? klub vadjna 
ir statumo politinėje kovoje gjrtuokli įstai bet sti.

an Gedvilaitė. Povilas Ka- 
D * i u,-- - . I cevičius. Marija Markevi-

«ūtė, Pranė Petrulytė. Nan- 
cy Piktelytė. Dona Ušins- 
kaitė. Vitas Vizbaras. Pet
ras Balčius. Beverly Jonytė, 
Kristina Kavaliauskaitė, 
Dona Milerytė, Vincentas 
Remeika. Geraldas Šilalė,

ri reguliariai registruotis po- „Lietuvos Žinias“ ir kasdien užpuoliką, kad ji pasyviai suolo pasidarė veiklus ko-
licijoje ir kur jo. kaip laik- telefonu iš Paryžiaus į Kau- pasidavė be kovos, buvo di- votojas prieš bolševizmą,
raštininko ir visuomeninin- perduoda politinių įvy- dėlė gėda. už kurią reikėjo Būdamas Lietuvos seimo, 
ko. gyvenimas turėjo baig- Lių apžvalgą. Jo psiaudoni- padėkoti vadistiniam rėži- nariu, jis aktyviai veikė pro- ir švelnumo bei kantrumo
tis. Vienintelė išeitis buvo— mas — S. Daugirdas. mui. per 13 metų migdžiu- fesinėsc sąjungose prieš ko- santykiuose su žmonėmis, y- J P s •

parauskaitė.
Nedidelė SLA gegužinė

SLA 2-sios apskr. geguži-

arba prisitaikyti prie vadis- Jono Januškio santykiai 
tinio režimo, tylėti dantis j su vadistiniu Lietuvos reži- 
sukandus ir, susiradus ramią mu niekad nepasitaisė. Kai 
vietelę ekonominėje srityje, per Lietuvos pasiuntinybę 
pasidaryti "ištikimu“ ( arba Paryžiuje Januškis paprašė 
lient ramybės nedrumsčian- užsienio paso (tai buvo be
čiu) valdininku, arba—ap- rods 1939 m. ar gal anks- 
leisti Lietuvą. čiau). po ilgo susirašinėjimo

Energingas jaunas žmo- su Kauru (o Kaune vadai 
gus. su labai tvirtais princi- nutarė, kad Januskis yra 
pais ir labai gyvu pajauti- Lietuvos C) pnesas). pa- 
mu asmens laisvės ir įstaty- siuntinybė pranese, kad iš 
mų teisėtumų (Komendanto J° Plketybė atimta (Lietu

giam ir paralyžavusiam Lie- munistų įtaką organizuoto- pač su "mažais žmonėmis." Viso labo išdalinta 1.350
tuvos visuomenę "vado gar- je darbininkijoje. Susirūpinimas "mažųjų
binimu“ ir naiviu tikėjimu 1939 m. sovietams įstei- žmonių padėtimi ir pastų- 
į Lietuvos stiprybę ("Gar- gus bazes Lietuvoje ir Lietu- mėjo jį į socialdemokratų 
bingas vadas mūs tautos ap- vai atgavus Vilnių, Jonas
gins Tėvynę Lietuvos“ — Januškis buvo vienas pirmų- 
dainuodavo Lietuvos skau- jų. kurie viešai drįso pa
tai. kada tautininkai šią reikšti, kad už Vilniaus at-

nė nebuvo gausi, nes tą die
ną buvo keli parengimai ir 

i priešvestuviniai pokyliai-
Iš Cambridge buvo atvy

kę inž. Stasys Budvitis su 
žmona. Juozas Vinciūnas su 
draugais, iš Brocktono Jur- 
geliūnienė ir kt.

vos savanoris, būdamas "ne
ištikimas vadui“, aišku, au-pasakymo "Aš čia esu įsta

tymas“ Jonas Januskis ne- ... . 
galėjo užmiršti iki pat savo tomatiskai pasidaro n neis- 
mirties dienos). Januškis tikimas pilietis!. ) Į tokį pa- 
negalėjo tylėdamas nusi-. siuntinio pranešimą (taibu- 
lenkti perversmininkų smur-i tarp pasiuntinio ir Januš- 
tui, negalėjo eiti su smurti- kl°L veJlonis Jonas, visuo-
ninkais į jokį kompromisą. 
Tokio būdo žmogui vienin-

met atviras, drąsus ir griež
tas. atsakė: "Ne jūs man pi

grazią jaunimo organizaci
ją "sutautino“)- Pavojui iš
tikus. "garbingas vadas“, 
užuot davęs įsakymą gintis, 
pats pasiskubino pabėgti.

Antano Smetonos pabė
gimas Jono Januškio, tuo
met tarnavusio prancūzų 
svetimšalių daliniuose, visai 
nenustebino. Paskaitęs apie 
"vado“ pabėgimą prancūzų 
laikraščiuose, velionis savo 
užrašuose parašė: "Iš to bai
lio kitko ir laukti nebuvo 
galima. "Vadas“ taikos me
tu, bėglys — pavojui pasiro
džius... Lietuvos režimo at- 

i eitis ir pačios Lietuvos liki
mas dabar bus Maskvos biu
rokratų ir kaprizų rezulta-

teiis kelias buvo — apleisti; *leJy^ suteikėt, ne jus man 
Lietuvą ir iš užsienio vesti &ahte ją ir atimti, 
kova su lietuvišku vadizmu. Vokiečiams veržiantis 

1928 m. rudenį (spalio Prancūziją. Jonas Januškis, 
mėn-) slapta pereina Lietu- nors ir ne Prancūzijos pilie- 
vos-Latvijos sieną ir prade- tls- jaučia pareigą kovoti su j tas"- 
da politinio emigranto gy- nacizmu. Jis stoja į prancu-; Aštrūs velionio Jono pa- 
venima. Lietuvos savanoris. ZV frgamzuotus svetimsa- įsakymai prieš vadizmą 
kuris 19-ko<= metų būdamas M dalinius pnes vokiečius, . įr tautininkus nepatikdavo 
stojo ginti krašto laisvę nuo ir 7šiai su Lietuva visai nu- daugeliui naujųjų ateivių, 
bolševikų ir lenkų, negali dūksta. Nutrūko ir bet ko-. kurie auklėjosi Lietuvoje 
gyv enti Lietuvoje todėl, kad kie r>siai ir su dejos drau- vadistinėje dvasioje ir ku- 
nori jaustis laisvu piliečiu, Sais “ socialdemokratais., riems tiek demokratijos, 
turinčiu teisę turėti savo nes Lietuva pasidarė aklinai tjek piliečių teisių sąvokos 

ir ją žodžiu bei uždaryta nuo laisvojo pa- buvo visai svetimos. Jononuomonę šaulio. i Januškio 
teikdavo

pasisakymai nu- 
tuos ateivius ir

gavimą tekf J----------i,a*:5Uimjn.cn įduai

aukštą kainą. Jis bene Nau-

dolerių.
V- Pigaga vėl kandidatuoja

eiles, o jo energingumas, Vytautas Pigaga kandi- 
ryžtas ir drąsa padarė jį ne- datuoja ketvirtam terminui 
palaužiamu kovotoju dėl de- Į Mass. seimelį. Visi lietu- Birželio minėjimas
mokratinių principų. ; viai. ypatingai o ir 6 apylm- ..............

■ kėš, turėtu iš anksto sukins- Birželio išvežimus minė
jau metai, kaip jo plunks- ti ir savo kaimynus paragin- jo birželio 14 d. Minėjimas

jojoj Gadynėj New Yorke na nebenaudojama. Jau ti balsuoti už V. Pigaga. nebuvo gausus, 
parašė pranašišką straipsnį, metai, kaip neskaitome jo

straipsnių. Šiandien, me
tams praslinkus, pilnai jau
čiame. kokią spragą paliko 
Januškis—lietuvis. Januškis j

kurio pagrindinė mintis bu
vo — gavome Vilnių—pra
radome nepriklausomybę.

J. Januškis pasiliko griež-
tas sovietinės tvarkos prie- aIdemokratas Januškis 
sas ik. pat savo Pintines; , ikraštininkas. Toji 
gyvenimo dienos. Jo aštri

Su juo varžosi du kandi- Ištekėjo P. Kilmonytė 
datai. Birželio 27 d. Petronėlė

Mirė Kilmonytė ištekėjo už Kazi
miero Jackmeno; buvo šau
nios vestuvės.

J. Krasinskas

Šiomis dienomis mirė Ed-
žmogus. Januškis soči- i var(ias Brikas. Petronėlė 

Kaslauskienė. Elzbieta Ri-

, , ta i • i • neužpildoma mūsų idėjosplunksna Keleivy kas sava.-, drauįu jr jo artimujų širdy. 
te negailestingai plieke ko-
munistus taip, kaip labai re- _____________________
tai kas sugeba- Jo ateidavi- me laisvžje. di,
mas demokratiniams princi- , . , .. ' •... kurios daugelis yra mirę.pams. pagristiems gilaus as- s j
mens laisvės ir apsisprendi
mo pajautimo, neleido janr 
eiti į jokius kompromisus Šū
sovietiniu režimu, nepai
sant kokius demokratiškus 
šūkius jie skelbtų.

Bekompromisiškumas ir 
kuklumas buvo dvi Jono Ja-

2ODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie ?(».000 žodžiu, kai 

................................... $4.o<

Mielojo kolegos

STASIO VAINORO

gabiai plunksnai amžinai iš rankų iškritus, kartu 
su jo žmona Irena ir sūnumi Ignu giliai liūdime

Antanas Gustaitis 
Jackus Sonda

Jonas Vilkaitis

nuškio ypatybės, kurios jį t 
apibūdina ir kaip laikrašti- na 
ninką. ir kaip žmogų. Mėg- Anglų-lietuvių kalbos žo- 
davo savo straipsnius pasi- dynas, Baravyko apie
rašyti slapyvardžiais (nors 32,000 žodžiu, 583 puslapiai,
jo aštrus stilius, sąmojus ir kcina ....................... $6.00.

prieš "Keleivi“ ir prieš pati sugebėjimai trumpai ir aiš- Lk,,uvižkai angliika, žo.
Bet velionis ne- kia. pasisakyt, engva. .s-' Vjiiaus Peteraičio. II

buvo žmogus, kuriam rupe- duodavo autorių) ir neven- 
tų asmeniškas populiaru- gė jokių darbų- Būdamas 
mas. Bekompromisinis savo "Keleivio“ redaktorius, o 

bekompromisi- vėliau vedėjas, velionis Jo-

rastu pareikšti-
Taip ir prasideda Jono Pearl Haiboi

Januškio emigrantinė Gol- ataką 1941 nu ga e, . onas aąnienj 
gota. pažymėto gyva laik- Janusk.s atvyk0 r Amemką jo asmenį 
raštine veikla. 1929-31 m. " c,a1942-43 metais reda- 
rašo Rygoje leistame ”Dar- gavo brooklyniskę Naująją
bininkų Balse“ ir Vilniuje ° , gOst0iią ir; principuose. oeKompromisi-
leistame Pirmyn. (Čia jo reda°noti "Kelei-■ n’s gynėjas politinės demo- nas. reikalui atėjus, buvo ir dynas, redagavo Karsavi-
straipsniai skinas1 savo po- & kratijos. jis negalėjo savo spausdintojas. ir linotipinin- naitė ir šlapoberskis. apie
litiniu turiniu nuo redakci-j • straipsniuose būti švelnus kas. ir popieriaus piaustyto- 27.000 žodžių. 511 ps»I., Rai
nės to laikraščio krypties, su \ elionis Jonas Keleivy- tjems kurie sulaužė teisėtą jas ir kt. Dirbo fiziškai sun- na — $5.00.
kuria Januškis nesutiko). je" ne kartą griežtai pasisa- Lietuvos konstituciją, kurie kiai. nepaisydamas savo Dabartinės lietuvių kalbos

Neilgai pabuvęs Vilniuje. ke,.Pf}eT buvusį Lietuvoje tuo pačiu palaužė tautos va- sveikatos, apie ją negalvo- , .edagavc prcf. J.
abtelėjęs Lenkijoje, Ja- vadistinj režimą, kuris supa- lią laigvai demokratiškai damas net ir tada. kai kele- Baičikonis ir kj. vra apie

VAVUfi;, ralyzavo Lietuvos visuome- tvarkvtis ir kurip r _Li

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 586 psl., kaina S7.0O.

Lietuvių-anglų kalbų žo-

stabtclčics - —___  v —r—
nuškis išvyksto j'Vokietiją. i 4o76o“ "Žodžių,’

SLA MANOR—ATLANTIC CITY. NJ.

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
City, NJ., 135 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus, šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeniniu organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai Įrengti, kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
su dviem lovom dviem asmenim $S ar ?9. Kambarius 
rezervuokite iš anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
Alliance of America. 307 West 30th Street. New York.
N.Y. 10001, arba telefonu. Area Code 212. LA 4-3529.

pavojaus metu neišdrįso net padarė mirties šešėlį jo ne
bandyti ginti nei savo va- atskiriamu palydovu, 
distinių principų, nei Lietu- Velionis Jonas visada mo

tu redaguodamas lietuvių sJsaKyuavo ir pnes v°s žemės faktamp ir tJegai pa.
soc. dem. polit- emigrantų ' Patriotų pasyvią lai- Jonag jaT,uškis buvo ne- žvelgti į akis. Jis gerai ži- 
organą "Kovą“ Berlyne, kyseną. bolse\ įkam^ okupa- atlaidus prįešas ne vien lie- noįo kad širdies smūgis ga- 
Tas organas buvo nukreip- Lietux3- tuviško vadizmo. bet ir viso- n įštikti jį kiekvieną minutę,
tas prieš vadistinį režimą Velionies Jono nuomone, kio totalitarinio režimo. Jis bet dirbo ir gyv eno taip, tar- 
Lietuvoje ir buvo skiriamas tas faktas, kad Lietuvos ka- anksti numatė Sovietų Są- tum jo dienos būtų nesu

tuo metu demokratinę res- , ą-
publiką, ir dirba vokiečių sužlugdė joje norą kovoti
profesinėse sąjungose, kar- »«> ’alsves- ,A.stna’
L. Uofiįviii sisakvdavo ir pnes vadma-

kama
990 psl., 

.. $12.00

administracijos
PRAŠYMAS

I

“Keleivio" administraci
ja prašo mielųjų skatytojų,

_ ______ _ ___________ ____ ___ _____kurie keičia adresą, prane-
Lietuvai, bet jo platinimas riuomenė nepaleido nė vie- jungos tvarkos vystymosi skaitytos. Jis buvo iš*tų retų Unt naująjį adresą neuž- 
buvo labai blogai suorgani-| no, net simboliško, šūvio į j krypti ir nuo pat gimnazijos; žmonių, kuriems nesvarbus . miršti paraiyti ir senąjį. £

I

5Uimjn.cn


KELEIVIS, SO. BOSTONPuriapis ketvirtas

LIETUVOJ IŠNAUDOJA 
NET MOKINIUS

UŽSUKITE PAS MUS

tės. Be liaudies dainų, kaip 
taisyklė dar atliekamos ir 
”dainos apie džiaugsmą ir 

Vasarai atėjus, prasideda laimę.“ Be to, kviečiami 
pavergtoje Lietuvoje mo- svečiai iš Latvijos. Estijos ii 
kykių remontai. Į tą darbą Gudijos. Tuo būdu tokios 
įjungiami net mokyklų mo-1 šventės pasitai nauja parti- 
kiniai. kuriems už darbą 1 jos skatinamai v ad. tautų 
nemokama. Jie tokiam dar- draugystei.
be neįgudę. tai ir jų darbas ”Tiesa“ nr. 139 būdingai 
menkas. Visos mokyklos nu- aprašė dvi dainų šventes
siskundžia blogai atliktais 
remonto darbais. Skundžia-

Tauragėje ir Utenoje- Pa
sak dienraščio, "galingai

si ir mokytojams skirtas nuskambėjo“ jungtinio cho- 
"Tarybinis * Mokytojas“ nr-jro Tauragėje atliekama V. 
21. Todėl ten Įdėtas toks pa- Muradelio daina "Šlovė
tarimas:

"Šiandien niekam nėra 
naujiena, kad mokyklos pa
talpos ir inventorius remon
tuojamas mokinių jėgomis. 
Mokinių dalyvavimas re
monto darbuose duoda di
deli ekonomini efektą. Tai

partijai.“ "Plojimų audros“ 
susilaukusi V. Klovos "Vė
liavos“. Tačiau... lietuviiį 
liaudies dainos. partinio 
dienraščio teigimu, tebuvu
sios palydėtos plojimais.

Birželio 14 d- dainų šven
tės. be Tauragės ir Utenos.

Mieli tautiečiai,
Pasaulinę parodą New 

Yorke daugelis, be abejo, 
lankys. Ten važiuodami, ne
pamirškite, kad greta New! 
Yorko yra New Jersey vals-, 
tybė. kuri gausi lietuvių ko- Į 
lonijomis- »

Viena tokių yra Kearny, Į 
tik 12 mylių nuo New Yor
ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
didžiuotis: nauja bažnyčia, 
baigiama įrengti 
mokykla, statomi 
vienuolynas seselėms moky
tojoms, finansiškai pajėgus 
lietuvių bankas ir du moder
nūs klubai — Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Cent
ras ir Lietuvių Politikos 
Klubas.

Abiejų klubų puikūs pa
statai ir moderniški įrengi-

Prezidentas Johnson apdovanoja pasižymėjimo ženklu 
gen. Paul D. Harkins, buvusį JAV kariuomenės vadą 
Pietų Vietname.

be galo svarbu, bet svar-įdar vyko Varėnoje, Prie- 
biausia yra šių darbų pėda-1 nuošė. Alytuje, Raseiniuose 
goginė reikšmė. Mokiniai. • ir Rokiškyje.
dalyvaudami remonto dar
buose. mokoso šeimininkiš
kai tvarkytis, dirbti su per
spektyva. taupyti valstybės 
lėšas. Vadinasi, jų darbą bū
tina panaudoti auklėjamie
siems tikslams, ruošti juos 
savo mokyklos šeimininkais, 
ugdyti jų socialistinę pažiū
rą į darbą. į visuomeninę 
nuosavybę.

Prieš pradedant remontą, 
reikia pasikalbėti su moki-

Kolchozų pavadinimai — 
nuo Lenino iki D. Poškos

(E) kai Lietuvoje 1949- 
1951 metų laikotarpyje bu
vo steigiami ūkininkų ne
kenčiami kolchozai, jiems 
buvo suteikti įvairūs pava
dinimai. Jei pavadinta ku
rio nors žmogaus vardu, tai. 
pasak "Literatūros ir Me
no“. tuo pačiu jam būdavo 
išreiškiama ir pagarba. Ži-

niais apie busimuosius dar- noma daupausa tokia pa 
1 garba pareikšta Leninui.

nes jo vardu Lietuvoje esa
ma net 17 kolchozų, be to, 
nemaža pavadinta "Lenino 
keliu“ ir pan. Matyt. Lie
tuvos ūkininkai gerbia ir lie-

bus. kodėl, būtent, jie šitaip 
organizuojami. Negalima 
nutylėti apie jų reikšmę. Ta
čiau svarbiausia neleisti, 
kad mokiniai blogai, neko
kybiškai atliktų remonto

Vykdami į New Jersey. 
sustokite Kearny šios lietu
vių kolonijos lietuvių darbš
tumo ir sugebėjimų pamaty
tu Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Avė.) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Schuyler Avė.) 
pajusite lietuvišką nuotai
ką, sutiksite senų pažįstamų 
ir iš čia išsivešite daug gilių 
ir malonių įspūdžių.

Laukiame atvykstant 

J. Belza,

Liet- Katalibų B-nės 
Centro pirmininkas

M. Služis,

Lietuvių Politikos Klubo 
pirmininkas

MIAMI, FLA.

Mažos. Uetuvos vietovardžiai
PER NAKTĮ SURUSINTI

ao,.RiU Tni ziai cL-iikzitiimn i tuviškuosius komunistus (aruanzuj- ckUDOUllllO,; # e
meistrų, vadovaujančių dar-1 v®rčiami gerbti..- E.), nes
bui. abejingumo arba nesą
žiningumo. dėl blogų me
džiagų ar dėl kurių nors 
priežasčių netikusiai bus at
liktas remontas, tai neigia
mai gali paveikti mokinius. 
Šito įvykti neturi. Priešin 
gai. jie turi jausti didžiulę 
atsakomybę už darbų koky
bę, giliai įsisąmoninti, kad 
bet kokį darbą privalo at
likti sąžiningai ir kokybiš 
kai. Taip reikia ugdyti mo 
kinių neapykantą brokda 
riams ir brokui.“

Mes manome, kad visi šie 
samprotavimai apie darbe 
auklėjamąją reikšmę yra tik 
graži priedanga paslėpti 
tikrajam tikslui. Iš tikrųjų 
gi — komunistinio sapni
ninko vardu mokiniai yra 
išnaudojami, siekiant sutau
pyti daugiau lėšų Rusijos 
imperializmo įsigalėjimui.

Dailininkai privalą tarnauti 
partijai

(E) Vilniuje birželio 15- 
16 dienomis įvykusiame 5- 
jame Dailininkų Sąjungos 
suvažiavime visose kalbose 
vyravo pagrindinė mintis: 
dailininkai privalą sekti 
partijos idėjomis. Sąjungos 
pirmininkas J. Kuzminskis 
ypač gyrė dailininkus, orga 
nizuojančius -kolektyvines ir 
individualines išvykas į fab
rikus. gamyklas.

Leidžiami vadovėliai te
bėra žemo lygio. Vienas 
svarbiausių priekaištų (čia 
ryški partijos ranka-..) — 
menininkai per mažai suku
rią politinių plakatų, silpnai 
esąs vystomas satyros žan
ras.

Kai skamba dainos 
apie "džiaugsmą ir laimę*'

(E) Birželio mėn. įvai
riuose Lietuvos miestuose

Pagerbė dr- J. Surbį

Lietuvių Klubas pagerbė 
darbštų visuomenininką, 
kiubo fin. sekretorių ar. J. 
Surbį jo gimtadienio proga.

Petronėlė Krausienė ir Je- 
nie Nevienė iškepė gardžių 
tortų, o klubo pirmininkas 
V. Kraus parūpino reikalin
go skystimėlio ir jis vado
vavo sveikinimų progra
mai. o Anita Kamiene su
dainavo Ilgiausių metų.

Minėjome skaudžias 
birželio dienas

Birželio trėmimus mi
nėjome kartu su latviais ir 
estais- Vadovavo Tarybos

Karolio Požėlos vardu pa
vadinta 16, o Marytės Mel- 
nykaitės—net 20 kolchozų.
Dar esama daug ir įvairių 
rusiškųjų didvyrių vardais 
pavadintų kolchozų.

O kaip su rašytojų pager
bimu? Atrodo, kad partijos 
pageidavimu įsakyta dau
giau gerbti Julių Janonį — 
jo vardu Lietuvoje kolchozų 
pavadinta 12, toliau seka 
Žemaitė (11). P. Cvirka
(10), Sal. Nėris (9). J. Bi-____  ________ __
tiūnas (4), Ad. Mickevičius) pirm a. j) Kaulakis. kuris
(3). V- Kapsukas (3). S. 
Daukantas (2). L. Gira (2). 
Puškinas (2). Po vieną kol
chozą yra pavadinta Mak
sim Gorkio. Vinco Kudir
kos, V. Montvilos ir Diony
zo Poškos vardais. Žinoma, 
netenka laukti, kad kolcho
zai būtų pavadinti Krėvės- 
Mickevičiaus ar Petro Vai
čiūno vardais.

Vilniuje spausdinami 
3 maskviniai dienraščiai

(E) "Tiesos“ nr- 134 K. 
Damašius Maskvos "Prav- 
dą“ pavadino populiariau
siu pasaulio dienraščiu, nes 
jos 29 Sovietijos miestuose 
kasdien spausdinama dau
giau kaip 6.7 mil. egz. Jau 
kuris metas ne tik "Prav
da“, bet ir "Izvestijos“ bei 
"Komsomolskaja Pravda* 
spausdinama Vilniuj iš lėk
tuvais atvežamų matricų, i 
Dienraštis atkakliai platina
mas.

Nors prisipažįstamą, kad 
apie pusę v si’o’avrdosPe 
apie pusę viso "Pravdos“ 
tiražo išplatinama Vilniuje 
ir kituose miestuose, tačiau 
Damašiaus nuomone platin
tojai turėtų dar labiau su
stiprinti pastangas. Juk tai 
esąs..- "svarbiausias mūsų 
šalies laikraštis“ ir jis turįs

buvo surengtos dainų šven- i lankyti vis daugiau šeimų. I

atkreipė dėmesį į tai. kad 
minėjime tedalyvauja tik 3 
naujieji ateiviai.

Meninę programą tvarkė 
Anita Kamiene.

Pagerbė tėvu*

Moterų klubas Tėvų 
dieną surengė banketą. Klu
bo salė buvo pilnutėlė. Pir
mininkė J. Nevienė su klubo 
narėmis vaišino tėvus ir kt- 
Pasivaišinus ji gražiais žo
džiais pasveikino tėvus, pri
statė dalyviams seniausią 
tėvą — 87 m. P. Mockų, pa
prašė tarti žodį F. Radžiu ir 
Oną Kaulakienę.

Banketo metu klubo pirm. 
V. K rausą ištiko širdies 
smūgis. Ligonis buvo nuvež
tas į ligoninę. Tas įvykis su
gadino banketo nuotaiką-

Padėka

Klubo pirm. V. Kraus 
prašo jo vardu padėkoti vi
siems pareiškusiems susirū
pinimą jo likimu.
Papildau jau praneštą žinią

Motinos dienos aprašyme 
praleista Agota Aušrienė, 
kuri stalus papuošė 3-mis 
didžiausiais gražių gėlių va
zonais. ir J. Styles. kuri krū
mą su gražiais žiedais paso
dino klubo sode. Atsipra
šau.

L..

Šaltiniai, i* kurių tai būtų galima 

kiekvienam patirti

PETRAS BŪTĖNAS
Tęsinys

e Tilže 2, aps. miestas prie Nemuno. M. Lietuvos lie
tuvių sąjūdžio daug metų buvęs centras prieš vokietinin 
kus, ir čia gyveno mūsų filosofas ir rašytojas Vydūnas, 
vok. Tilsit, taigi būtų -liet. Tilzytė - Tilžytė, o surusintai 
SoveUk. Antroje pusėje Nemuno, žiemryčiau Tilžės, sto 
vi garsusis Rambyno kalnas ir ten pat Bitėnų kaimas. 
Martyno Jankaus tėviškė, kur jis lietuviškosios spaudos 
draudimo metais spausdindavo savo spaustuvėje lietuviš
kąsias knygas ir slaptomis gabendavo į Rusijos pavergti 
D. Lietuvą. Ir dabar dar nėra pasenęs žemiau parodomas 
atsitikimas, kad ir cariniais laikais, kaip ir dabar Sov. 
Rusijos okupuotoje Lietuvoje, kada reikdavo budriai 
stebėti ir saugotis, kad lietuviška spauda, archyvai ii 
lietuvių laiškai nebūtų, stačiai sakant, išvagiami laba 
Įtartiniems ir juo labiau lietuviams ir Lietuvai nenaudin 
giems tikslams. 1924 metų "Kibirkštis“ 1 nr. straipsnyje 
"Kur Aušros archyvas“ V. Kapsukas šitaip prisipažįsta: 
Aš dirbau pas Jankų, skaitydamas įvairius aušrininki 

laiškus, darydamas iš jų ištraukas ir ištisai perrašinėda 
mas apie mėnesį laiko. Iš viso buvo surinkta kokia 15-21 
svarų įvairios korespondencijos. Aš nutariau paimti nu< 
jo bent svarbiausiąją archyvo dalį. Jankužis. tarytum 
nujausdamas, kad rengiuosi daryti pasikėsinimą an* 
"Aušros“ archyvo, labai dabojo mane. Bet aš jau buvai 
įgudęs slaptai dirbti, kad nepastebėjo, ir svarbiausia ar 
chyvo dalis buvo mano išvežta ir paslėpta saugioje vie 
toje“- — Vadinasi. Martynas Jankus, spausdindamas lie 
tuviams lietuviškąsias knygas, laikraščius, kūrė anais 
sunkiaisiais laikais lietuvišką archyvą, o Vincas Kapsu 
kas. pasirodo, jau anais cariniais laikais dirbo tokį pa 
lietuviuose ardomąjį darbą, kaip ir Sov. Rusijai Lietu 
vą okupavus bendradarbiaudamas su okupantais ruso 
filais. — Ir Tilžėje buvo lietuviškų knygų ir laikraščii 
spausdinimo centras: čia buvo Jagomaste spaustuvė. At 
simenat. okupavę Lietuvą, hitlerininkai vokiečiai dėl t< 
Vilniuje visą Jagomastų šeimą piktai sunaikino, o dabarti 
niai Lietuvos okupantai moskvičiai tos šeimos viešai ne
leidžia nė prisiminti.

Ir tt.
O toliau šičia tik vienas iš daugelio pavyzdžių, ro 

dančių. kad ir Lenkija, Potsdamo "trijų didžiųjų“ 194 
metų konferencijoje, kaip tada ir Sov. Rusija, gavus 
Prūsų žemę ir Prūsų 100x80 kilometrų ežeryną (čii 
veik visų gausių ežerų ir balų vardai išliko lietuviški ii 
senų senovės), nuėjo Vokiečių ordinų, hitlerininkų be 
Sov, Rusijos vienodomis pėdomis. Taigi ir ta mocarstv; 
lietuviškus ir prūsiškus vietovardžius ten plačiai ir visu' 
naikino; pavyzdėlis iš Prūsų ežeryno srities: Ungura 3b 
aps- miestas, vok. Angerburg. lenk. Węgobork (pušiai 
lenkiškai, pusiau vokiškai), o 1946 metais jau tik lenkis 
kai Węgorzewo. Surusintai nėra. nes Sov. Rusija taiks 
tydamasis, mat. bijo Lenkijos rūstinti ir rusinti.

M. Lietuvoje-Karaliaučiaus srityje panaikintųjų lietu 
viškųjų vietovardžių vietoje dabar yra pavadinimų: rusv 
bolševikų herojų (ir nė vieno pabaltiečio), politrukų (ii 
nė vieno pabaltiečio). net rusų bat’kų (Kalinin). "rau
donųjų kampelių“, carų Rusijos herojų, carinių generolų, 
kniazių (rusų kunigaikščių), grafų, nišų šventųjų ir ko
kių tik norit rusybių; net yra jų ir keistai juokingų, visiš
kai nelogiškų, o kartais tų pačių pasikartojančių net po 
kelis kartus. Oi. ten dirbo prakaitavo, užėmę šalį. šaunūs 
brigadirai — rusofilų (carininkų ir bolševikų sudurtinė) 
komisija šakotoji. Joks lietuvis neprisidėjo prie M. Lietu- 
vos-Karaliaučiaus srities lietuviškų vietovardžių rusinimo, 
ir tai mes turėtumėm įsidėmėti.

2- V. Kalvaiti*, Vardų klėtelė. Tilžėje. 1910 metais.

— Taip, ten M. Lietuvos mokytas lietuvis tautosakininkas, 
žodynininkas, veikėjas ir didelis patriotas Kalvaitis 1910 
metais, savo knygą išleisdamas, net pažymėjo, kad ji 
spausdinta Tilžėje, nors vokietininkai ir skersakiavo dėl 
tokio lietuviško vardo. O kaip dabar ten Sov. Rusijos oku
puotuose lietuviuose? Net pačios Tilžė* vardo nebeliko, 
kai prasidėjo nauja, šįkart Rusijos, okupacija Pabaltijy, 
šioje prieš 54 metus išėjusioje knygoje galima rasti veik 
visus M. Lietuvos gyvenviečių vardus ir vandenvardžius 
vien lietuviškus, kai dar jokie hitlerininkai ir velikorosai- 
rusai ten žemelės nemindė.

3. Lietuvių Enciklopedija iš akių neišleistina. Suabe
joji dėl vietovardžio. — atsiversk ją. ir rasi lietuvišką 
vietovardį bei nurodymą, kaip jis suhitlerintas ir surusin
tas okupacijose, ir, be to, aptiksi šiaipjau platesnių žinių 
apie tokią gyvenvietę ar kurį vandenvardį- \ iskas parem- • 
ta šaltiniais, o dažnai tie šaltiniai ten ir nurodyti. Pagal 
Liet. Enciklopediją galima surasti So. Rusijos falsifikatus 
ir jos propagandinius leidinius ar tOKius žemėlapius, dai- 
kančius visos Lietuvos ir net Prūsų žemės, kaip ir viso ne- 
rusiško Pabaltijo, tikrąjį baltiškąjį vaizdą. Rašoma, kad 
ir okupuotoje Lietuvoje bus leidžiama enciklopedija lie
tuviams. Kadangi ten viskas priklauso nuo maskolinės 
Maskvos, tai iš tokios enciklopedijos taip pat nieko tikra 
mūsų žmonės ten nesužinos apie visų laikų baltus ir Lie
tuvą. o dėl lietuviškų vietovardžių — jie tebus tie, kurie 
pvz. M. Lietuvai-Karaliaučiaus sričiai j-usiški Įtaisyti ar 
pvz. Prūsų žemei bei Suvalkų trikampiui lenkiški nudai
linti ir tt- Nors už tokių falsifikatų paskelbimą ir išaiški
nimą Maskva ir jos samdiniai-agentai apsiputodami širs
ta, betgi visas pasaulis žino. kad ten viskas falsifikuojama 
pagal generalinę rusofilų kompartijos liniją.

(Bus daugiau)

DETROITO NAUJIENOS
Dveji metai be Rozalijos 

Navickienė*

Liepos 11 d. sueina dveji 
metai, kaip iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė Rozalija Navickie
nė- Mirė, sulaukusi 69 m. 
amžiaus, palikdama ištiki
mą gyvenimo draugą nuo 
1914 metų Stasį Navicką, 
dukras Eleną ir Virginiją 
bei sūnų Viktorą su šeimo
mis.

Būdama nepaprastai gero 
būdo, turėjo daugybę drau
gų Detroite ir plačiose jo a- 
pylinkėse. Nors Navickai 
1931 m. iš Detroito buvo iš- 
sikraustę gyventi į ūkį Fiat 
Rock, Mich,. apylinkėje, 
bet daugelis detroitiškių su 
jais palaikė draugiškus ry
šius iki pat Rozalijos mir
ties, o su Stasiu Navicku — 
iki dabar. Kai ši liūdna 
dviejų metų sukaktis yra mi
nima. su Navicku ir kitais 
jo šeimos nariais kartu liūdi 
laug Detroito draugų. 

Gegužinių gegužinė*

Lietuviškų parengimų il
ga grandinė nenutrūksta, re
gis, apskritus metus! Tik 
pasibaigė vaidinimai, kon- 
•ertai ir posėdžiai Lietuvių 
lamuose, ir tuojau prasidė
jo įvairių organizacijų ge- 
gužinės-piknikai.

Firmasis. berods, pikni- 
kauti pradėjo šv. Antano 
parapijos komitetas, po jo 
sekė SLA 352 kuopa, paskui 
LB Detroito apylinkė- Kai 
šios eilutės pasieks skaityto
ją, jau bus praėję šaulių ir 
ALB radijo klubų bendrai 
rengtos Joninės. Pastarai
siais metais į piknikų rengi
mą įsijungė ir organizuotas 
jaunimas. Tik jų parengi
mai gamtoje turi kiek kito
kius vardus ir originalesnes 
programas. Neseniai toks 
vasarinis ateitininkiško jau
nimo sulėkimas buvo Dai
navoje. o po jo — į tą pačią 
Dainavą suvažiavo skautai, 
gražų savaitgalį paskirdami 
sportui. Joninių laužui ir 
skautiškiems žaidimams.

Ak. visa tai jau praeityje, 
tad nebeminiu nė datų (aiš
ku. viskas buvo gegužės ir 
birželio mėnesiais). Verta 
tik tuos parengimus prisi-į 
minti, kurie dar bus. 1

Vienas tokių čia pat. ši 
sekmadieni, liepos 12 d. Tai 
jaunimo diena Dainavoje, 
su jaunimo komiško sporto, 
meškeriojimo ir kitokiomis 
varžybomis. Subuvimą ren- 

I gia Dainavos globos komi
tetas- Veržliausius jaunuo
lius. varžybas laimėjusius, 
žada gausiai apdovanoti. 
Jokio atskiro mokesčio į sto
vyklą įvažiuojant tėvams 
nereikės mokėti. Išskyrus 
reguliarų 50 centų mokestį 
už kiekvieną mašiną.

i Dariaus-Girėno klubo tra
dicinė gegužinė įvyks šešta
dieni. liepos 25 d. Beach 
Nut Grove parke. Čia irgi 
pageidaujama kuo daugiau 

! jaunimo. O kad jį patrauk- 
. tų. bus veltui dalinami vi
siems vaikams vaisvande- 

į niai bei džiovintos bulvių 
drožlės (potato chips).

Rugpiūčio 9 d., sekmadie
nį, Stasio Navicko ūkyje 
bus Detroito socialdemoka- 
tų (116 kuopos) išvažiavi
mas- Bilietai jau platinami, 
bet kas jų iš anksto neisigy- 
tų. vistiek bus laukiamas. 
Puiki, gražiai prižiūrėta vie
ta. iš bet kurio Detroito 
kampelio pasiekiama per 
30-45 minutes.

Šitiek man žinomų. Gal 
yra dar ir daugiau numatytų 
gegužinių. Jeigu laiku suži
nosiu. tai parašysiu.

Dvi šeimos ii Lenkijos
Gegužės 26 d. į Montrea- 

lį lenkų laivas "Batory“ at
vežė dvi lietuvių šeimas, ku
rios už poros dienų atsirado 
Detroite. Viena jų yra Sta
sys ir Elena Smalinskai. su 
dukromis Elena (18 metų) 
ir Liucija (9 metų). Kita — 
Jonas ir Janina Račai, su 
9-rių metų dukrele Irute- 
Pastarieji yra Sibiro tremti
niai, vergų stovyklose išbu
vę nuo 1948 iki 1949 metų, 
paskui išemigravę Lenkijon 
ir Detroite gyvenančių gi
minių pagaliau iš raudonojo 
rojaus išgelbėti. Račai, Det
roite darbo nesuradę, išsikė
lė į Chicagą.

Alfonsas Nakas

Karžygiai miršta, bet jų 
idėjos — niekados.

I
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i ir dėl to reikalavo, kad ver
gija būtų panaikinta. Nusi- 

, statę panaikinti pietuose 
vergiją, 1854 metais whigai 
šiaurėje sudarė republikonų 
partiją ir 1860 metais išsi
rinko Lincolną prezidentu. 
Tarp šiaurės ir pietų tada 
kilo karas, ir vergija buvo 
panaikinta. Už tai demokra
tas John Wilkes Booth pre
zidentą Lincolną nušovė- 
Tos dvi partijos pešasi ir 
šiandien.

— Bet man rodos. Maiki. 
kad buvo ir daugiau partijų. 
Kiek atsimenu, smarkius 
spyčius sakydavo aidoblis 
tai, anarchistai ir kitokie. 
Ar tu apie juos nieko neži
nai?

— Žinau. tėve. Bet aidob- 
listai ir anarchistai nebuvo 
tikros partijos ir politikoje 
nedalyvavo.

— Ar teisybė, kad buvo 
durnių partija?

— Teisybė. Oficialiai ji 
vadinosi „American Party“. 
tačiau kiti ją vadindavo 
„Knovc-Nothing Party“, tai 
reiškia—nieko neišmanan
čių partija. Ji kovojo prieš 
ateivius ir 1850 metais buvo

. i .. .... smarkiai pasireiškusi, bet- Maiki. As noriu dau-, Prasigyveno is kolonijų . ; p y b
giau žinoti apie politikų. i Anglija ir kitos Bet kolom- ? v>kių. GaJnųa rim.
- Pervelai pradėjai apie jų gyventojai skurdo- Todėl1

tai rūpintis, tėve. ; jie ir sukilo. Kovos buvo ii-
- Nu. žmonės sako. kad ?.os ir ,s™kios- bet europie-

geriau vėliau, negu niekad. buv0 lsyyh>s.
Taigi koman. pradėk. įTada >eikejo organizuoti

: jau savo valdžias. Anglijai 
liko tik viena Kanada. Iš ki
tų jos kolonijų susidarė 
Jungtinių Valstijų respub

Imas
Maikio so Tėvo

Lietuvių Kongresas
LIETUVIŲ KONGRESO ŽODIS LIETUVAI

Amerikos Lietuvių Kon-; Dar įspūdingesniais žo- 
gresas, susirinkęs Washing-! džiais kongresą sveikina 
tone, JAV sostinėje, 1964 JAV didvyris buvęs prezi- 
m. birželio 26-28 dienomis.Į dentas D. Eisenhoweris. Jis

kairėje jęen. Maxwell Taylor, buvęs vyr. jungtinio 
štabo viršininkas, paskirtas ambasadorium Pietų Viet
name, kalbasi su jo vieton paskirtu gen. Earle Weeler.

pagyvinti Lietuvos laisvini
mo veiklai, suderinti visoms 
pastangoms ir ieškoti naujų 
būdų bei priemonių kovoti 
jž Lietuvos laisvę, nuošir- 
lžiai broliškai sveikina visą 
lietuvių tautą, velkančią 
žiaurios komunistinės prie
spaudos jungą.

Kongreso dalyviai giliai 
išgyveno tas skriaudas, pa
žeminimus ir terorą, kurį 
jums tenka nešti. Mes nei 
minutės neužmirštame šio 
-kaudaus mūsų tautos liki
mo. Jūsų vargai neatleidžia 
mus nuo įvairios veiklos.

Kongresas pasiuntė svei
kinimą JAV prezidentui L. 
B. Johnsonui, išdėstydamas 
savo pageidavimus Lietuvos 
laisvinimui. Jis pasiuntė 
sveikinimą valstybės sekre
toriui Rusk. dėkodamas už 
;o nedvejojantį mūsų reika
lų supratimą-

Kongresas vyksta kartu 
su daugybe JAV kongres- 
manų, senatorių ir atskirų 
alstybių gubernatorių, ku- 
ie dalyvauja savo sveikini

mais ii pažadais.
JAV kongreso pirminin

kas M. MeCoarmack. senas 
lietuvių tautos bičiulis, svei
kindamas mūsų kongresą, 
sako: „Jokia grupė ar sveti
ma valdžia neturi teisės nu
rašyti ar nukalbėti kitos tau
tos teisės, neleidusi pirmiau 
pasisakyti pačiai tautai.“ Jis 
prideda žodį, tiesioginiai 
taikomą jums, Lietuvos lie
tuviai. kuris gal geriau negu 
mūsų žodžiai paliudys jums 
mūsų veiklą:

„Lietuvos žmonės turi ži
noti. kad jų tautiečiai visa
me pasaulyje ir mes čia A- 
merikoje nesame užmiršę 
savo pareigos.“

Lietuvių Kongreso daly
viams pasako, ką jų veikla 
reiškia Amerikai:

„Jūs čia esate susirinkę 
priminti mums grubią lietu
vių tautos agresiją ir dauge
lį vėlesnių komunistinės 
priespaudos žiaurybių Lie
tuvoje. kurios yra sukėlusios 
neįtikimai daug skausmo, 
netiesos ir žudynių, negirdė
tų visame laisvajame pasau
lyje- ...Jūs čia šiandien siun
čiate pasauliui skr-udų jūsų 
tėvynės žmonių verksmą.“

Iš savo pusės buvęs prezi
dentas pažada, kad „Ameri
kos sąžinė nenurims, kol pa
vergtos tautos nebus išlais
vintos.“ Ir. baigdamas sa
vo sveikinimą, buvęs prezi
dentas kreipiasi į Chruščio
vą. primindamas jam, kad. 
jei jis nori prašalinti iš pa
saulio karą. tai „savo nuo
širdumą tegu parodo leisda
mas Pabaltijo tautoms lais
vai apsispręsti.“

Šios kelios įžymiųjų ame
rikiečių sveikinimų kongre
sui ištraukos geriau negu 
mūsų pačių žodžiai tepaliu
dija jums. mieli broliai ir se
sės Lietuvoje, ne tik mūsų 
pastangas ii viltis, bet ir mū
sų draugų nusiteikimus bei 
pasiryžimus, kad lietuvių 
tautai vėl nušvistų nepri
klausomybės ir laisvės sau
lė.

Kongresas. baigdamas 
savo darbus, meldėsi pa-

To valdybą budėti ir. reika
lui esant, informuoti JAV 
įstaigas ir vadovaujančius 
politikus apie naujus Sovie
tų Sąjungos agentų žygius ir 
darbus, pažeidžiančius šio 
nepripažinimo padarinius.

Besikeičianti pokarinė 
laisvosios Europos struktūra 
ir ypač jos ūkinis ir politinis 
atgijimas veikia JAV euro

pinę politiką. Kongresas 
kviečia visus lietuvius, akty
viai besireiškiančius JAV 
politikoje, remti JAV žy
gius grąžinti rytų Europos 
tautas į laisvą integruotą 
Europą, kad tuo būdu būtų 
priartintas ir Lietuvos grą
žinimas į laisvų ir nepri
klausomų valstybių tarpą-

KONGRESO MEMORANDUMAS JAV PREZIDENTUI 

LYNDON B. JOHNSONUI

Paskutinieji įvykiai Ryti- ties tyrinėjimui ir klausimo
nėję Europoje ir Pabaltijo 
valstybėse sukėlė gilų susir-

garbingo 
mui.

išrišimo pasiūly-
‘ ta ir veikli buvo Socialist
Party, bet prezidento Wil- 
sono reakcija karo metu ją 
suparalyžavo. o paskui su 
kelta komunistų audra ga
lutinai ją pritrenkė. Rimta 
buvo ir populistų partija 
bet mirė. Buvo „free sail‘ 
partija, kuri kovojo priei 
vergiją. Ji susiliejo su repu- 
blikonais. Kiek aš žinau, bu- 

dciiiokiatų Į formavo federalistų partija, vo apie 15 įvairių partijų 
Tuoj atsirado ir opozicijos.1 neskaitant republikonų is 
būtent, antifederalistų par-' demokiatų. Vienos jų jau iš
rija. Fastarieji vadino šave'nyko Ritos dar gyvos, 
dar ir demokratiniais res-! ~ , ,, .
pubiikonais; jiems vadova-į.j’ tol 5 uz.teks- ^ai 
vo Thomas Jeffersonas. Bet; kl- ba. dauS z"'°tl z™?*“®

— Ką pradėti?
— Gali apie partijas. Per

eitą sykį sakei, kad be par
tijos Amerikoje negali būti į Uka. kurios pirmuoju prezi 
išrinktas prezidentu. Nu. tai i dentu buvo Washingtonas. 
pasakyk, kaip atsirado res-j Jam prezidentaujant susi-
publikonų ir 
partijos?

— Tai būtų perdaug ilga 
istorija, tėve-

— O ar negali pasakyti 
trumpai?

— Galima, bet tada ne 
viską žinosi.

— Nu. patrajyk.
— Šios šalies partijos pra

dėjo kurtis tuoj po revoliu
cijos. tėve.

— Ar ir čia buvo revoliu
cija?

— Buvo. tėve.
— Bet Amerikoje caro. 

rodos, nebuvo. Tai prieš ką 
ta revoliucija?

— Pasirodo, kad tėvas 
nieko nežinai apie istoriją.

— Jes. Maiki. aš žinau 
tris istorijas: Istoriją apie 
kantrią Eleną. Istoriją apie 
gražią Magelioną ir Istoriją 
apie 40 razbaininkų.

— Tai pasakos, tėve 
ne istorija.

— Nu. tai pasakyk man 
savo istoriją — apie parti- 
jas-

— Tėvui neaišku, prieš 
ką čia galėjo kilti revoliuci
ja. jeigu caro nebuvo. Ame
rikoje žmonės sukilo prieš 
Anglijos karaliaus valdžią, 
kuri turėjo čia kolonijų ir 
buvo apkrovus gyventojus 
sunkiais mokesčiais. Kai 
Kolumbas atrado Ameriką, 
tai kolonijas čia pradėjo 
kurti ir kiti: olandai, pran
cūzai. ispanai ir portugalai, 
kurie vėliau pradėjo kelti

nuo 1800 metų ši organiza- 
i cija pradėjo vadintis jau 
Republican Party. Vėliau 
federalistų partija išnyko.

— Tai liko tik vieni re- 
publikonai?

— Taip. tėve. Jie valdė 
kraštą nuo 1817 iki 1825 į 
metų. Tas laikotarpis yra ži
nomas istorijoj kaip „Era 
of Good Feeling“. Bet 1824 
metais republikonai suskilo 
i dvi šakas. Viena pasivadi
no nacionaliniais republiko- 
nais. o kita — demokrati
niais republikonais.

— G kokio bieso jie ski-

galvai nesveika.

rūpinimą 1.000.000 lietuvis- 5. Vengti su Sov. Sąjunga

minklinėje JAV šventovė  je, raida.

kos kilmės amerikiečių. Šių 
piliečių vardu Amerikos 
Lietuvių kongresas atkrei
pia Jūsų dėmesį į kai ku
riuos dalykus, liečiančius 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių interesus ir Pabaltijo 
valstybių laisvės bylą.

Vienoje Jūsų neseniai pa
sakytų kalbų teigiama:

„Taika priklauso nuo at
statymo senos europietiškos 
civilizacijos istorinių sienų 
ribose..- Laisvė yra istorijos

Io?
— Dėl nuomonių skirtu- 

. mo. Bet netrukus iš demo-' 
0 kratinių republikonų susida

rė demokratų partija, o na
cionaliniai republikonai pri
ėmė vvnigų vardą.

— O ką tas vardas reiš
kia?

— Kaip rodos, jis buvo 
Išvestas iš Whiggamore- 
Tokiu vardu 17-tojo šimtme
čio Anglijoje buvo pagarsė
jęs politikas, reikalavęs re
formuoti bažnyčią. Iš to są
jūdžio vėliau susiformavo 
Anglijos liberalų partija. 
Trumpai pasakius. whig — 
reiškia sutrumpintą Whig- 
gamore. Amerikos republi
konai buvo pasirinkę toki 
varda. norėdami užakcen-

. L1.
Georgijos grožio karaliene iš
rinkta Vivian Davis. kuriai bu
vusi karalienė uždeda vainiką

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

revoliucijas, kad atsikratv . , _
tų savo tautiškų valdžių Eu- tuot. kbę« ^o^pobu-
ropoję. dį. kad aiškiau skirtųsi nuo 

: vergijos šalininkų demokra

kurioje šiuo metu yra įreng
ta didelė Amerikos lietuvių 
koplyčia, prašydami Dievo 
jums ištvei-mės, kantrybės 
ir greito visų jūsų ir mūsų 
vilčių išsipildymo.

KONGRESO NUSISTATYMO PAREIŠKIMAS

Pagrindinis ALTo tikslas mas. nežiūrint jų skelbiamo 
„pavergtos Lietuvos išlais- politinio, bet ne ideologinio 
vinimas ir galutinis Lietuvos sambūvio, buvo ir lieka tie 
nepriklausomybės atstaty- patys ir yra grėsmė visam 
mas“ yra. buvo ir lieka AL- laisvajam pasauliui- Tik be- 
To veiklos kelrodis. Šiam kompromisinė kova už pa- 
pagrindiniam tikslui siekti grindines žmogaus ir tautų
kongresas kviečia visas kon- teises greičiau prives pne 
grėsė dalyvaujančias orga- komunistinės vergijos pa- 
nizacijas derinti savo veiklą naikirimo. Kongresas kvie

čia visas kongrese atstovau- 
šio tikslo jančias organizacijas griež

tai kovoti prieš bet kurias 
bendradarbiavimo formas 
su rusų okupantais ar jų pa- 

valdybos nuolatines pastan- kalikais, kuriomis siekiama 
gas budėti Lietuvos bylos
sargyboje. Rusiško komu
nizmo tikslai — komunisti
nės diktatūros įgyvendini-

įr vieningai remti žygius 
kuriais siekiama 
Įgyvendinimo.

Kongresas remia ALTo

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

kultūrinių, ekonominių ir 
kitų susitarimų, kurie galė
tų būti ar būtų žalingi pa
vergtoms tautoms.

6. Atsisakyti sudaryti su 
Sov. Sąjunga bet kokią ne
puolimo sutartį, kuri stip
rintų sovietų kolonializmą 
ir padarytų Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos išlaisvinimą 
sunkiau pasiekiamą.

Pone prezidente, prašo
me priimti savo dėmesin 
šiuos reikalus ne vien tiktai 

rytinės dėl to. kad mes esame giliai 
susirūpinę savo kilmės žmo
nėmis ir kraštu, bet taip pat. 
kad esame įsitikinę, jog siū
lomi veiksmai yra gyvybi- 
riai Jungtinių Amerikos 
Valstybių tautiniams intere
sams ir visame pasauly tai-

Nors kai kurie 
Europos kraštai regimai iš 
naujo akcentuoja savo sa
vistovumus. mes liūdime dėl 
likimo Pabaltijo valstybių, 
kurių padėtis pasilieka ne
pakeista nuo 1940 m. Lie
tuva. Latvija ir Estija ir to
liau yra milžino kaimyno kos ir laisvės bylai, 
kariškai ir politiškai domi
nuojamos. Apsisprendimo 
teisė yra atimta iš šių Pabal
tijo gyventojų.

Esame padrąsinti Jungti
nių Amerikos Valstybių vy
riausybės nuosekliu atsisa
kymu pripažinti Pabaltijo 
valstybių prievartinį įjungi-

NEW YORK, N Y.

Minėsime Darių ir Girėną

Nuo mūsų didviyrių lakū
nų Dariaus ir Girėno skridi
mo į Lietuvą šiemet sukan
ka 31 metai. Tą sukaktį pa
minėti ruošiamasi šeštadie-

mą į Sovietų Sąjungą. Kiek- nį, liepos 18 d 3 val po pie. 
viena vyriausybė pakartoti- tų prie Dariaus ir Girėno pa-

esamo status quo įteisinimo 
ir pripažinimo. Telydi mū
sų darbus ir žygius, mūsų 
protus ir širdis tvirtas tikė
jimas ir ryžtas pasistatytam 
tikslui įgyvendinti: laisva, 
nepriklausoma demokratinė 
Lietuva.

Kongresas sveikina JAV 
savitumui

Murklvs vra neturtingos ūkininkės Daugienės ina- 
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą I pastangas tautų 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma-! individualumui ir kultūrai 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, palaikyti ir paveda ALTo 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

nai patvirtino šią liniją nuo 
1940 m. pareiškimo, pada
ryto tuometinio Valstybės 
sekretoriaus Summer bai
les-

Pone prezidente, pagar
biai prašome Jūsų užtikrini
mo, kad ši politika nebus 
pakeista Jūsų vyriausybėje 
ir kad Jūs pasvarstytumėte 
įgyvendinti, kas seka:

1. Aktyvinti nepripažini
mo principą, kiekviena pro
ga pabrėžiant Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos nepriklauso
mybių sugrąžinimą.

2. Panaudoti Jungtines 
Tautas ir visus kitus atitin
kamus tarptautinius viešo
sios nuomonės sprendimus, 
prašant Pabaltijo žmonėms 
žmogiškų teisių sugrąžini
mo ir tautinės laisvės.

3. Išplėsti Amerikos Bal
so. Laisvosios Europos radi
jo ir kitų susižinojimo prie
monių apėmimą Pabaltijo

minklo Lithuanica Sųuare, 
Union Avė. ir So. 2nd St., 
Brooklyn, N.Y.

Programoje invokaciją 
skaitys kun- dr. Stanislovas 
Valiušaitis. kalbas sakys žy
mūs pareigūnai ir visuome
nininkai — Lietuvos gene
ralinio konsulato atstovas 
New Yorke Anicetas Simu
tis. anglų kalba adv. Stepo
nas Bredes. jr.. nuo organi
zacijų ir jaunimo vienetų 
tars žodį jų pirmininkai.

Himnus gieda solistė Lio
nė Juodytė, pranešimus da
rys komiteto nariai Bronė 
Spūdienė. P. J. Montvila ir 
Jonas Šaltis.

Nuoširdžiai kviečiame ir 
kitas patriotines draugijas 
bei vienetus su vėliavomis, 
taipgi paskirus asmenis da
lyvauti minėjimo iškilmėse. 
Prie paminklo bus padėta 
gėlių. įsijungimas nemoka
mas- Visų laukiame!
Dariaus ir Girėno Paminklo

Pastatymo Komitetas

valdybai dėti pastangas, 
kad šios JAV pastangos bū
tų nukreiptos taip pat pa
vergtosios Lietuvos indivi-

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems dualumui išlaikyti, 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- Nuo pat Lietuvos inkor

poravimo į Sovietų Sąjungą 
ta jos vyriausybė visada 
bandė veikti ir kalbėti pa
vergtosios Lietuvos vardu.

_ O kodėl tos valdžios t Demokratai buvo įsigalė- ?akos- J°5 kalba ?} aži- pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
____ I -________________________ iv kii_ saka dailininko Viktoro Simankevičiaus ^ausiai iliustruo-buvo negeros ję pietinėse valstijose ir bu- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 

-x--. --------------- ta Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams__ Jos išnaudojo koloni- vo užkietėję vergų varovai _ . A , ,
-ventojus. Yra apskai-l Whigai buvo šiaurės parti- ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu. 

1 ir ia kur darbininkus reikėjo į Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:čiuota, kad iš Meksikos ir ja,
Peru buvo išvežta 200 tonų samdyti, todėl pavydėjo de- 
9>iV«n ir 1 400 tonų sidabro, mokratams. kūne naudojo- įspėja tada labai pralobo, si nemokamu vergų darbu, 636 E. Broadvr.,

•KELEIVIS”
-----:------- So. Boston 27, Mass.

Šios sovietų pastangos JAV valstybių tiesos žygyje, 
vyriausybės pagrįstai buvo 4. Paremti pavergtų tau- 
atmetamos ir nepripažįsta- tų komiteto įsteigimą Atsto- 
mos. Kongresas ragina AL-, vų Rūmuose Pabaltijo padė-
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MOTERŲ SKYRIUS
Poetui Jonui Aisčiui 60 meti)

WELLAND, ONT.

Joninių šventei praėjus

ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Astronomas Šmukštaras
(Tęsinys)

Po poros valandų miego, vos patekėjus saulutei ir 
ištirpus Aušrinei, keliasi ir naktigoniai Keliasi neišsimie
goję. paniurę, pikti ir nekalbūs. Vakarykštės nuotaikos 
kaip nebūta. Keliasi, ima apinasrius ir eina prie savo 
arklių. Niekas nebekreipia dėmesio ir į šmukštarų. O ir 
pats šmukštaras kaip nebe tas: ir jis ima nuo žemės savo 
apinasrj ir neišsimiegojęs, susiraukęs eina prie arklių. 
Kiti jau vienas po kito tylomis joja iš ganyklos ir skirstosi 
po laukus...

Bet taip esti tik darbo dienomis, tuo tarpu kai šventa
dieniais visi miega iki pusryčių, o išsimiegoję ir susikėlę 
šnekasi, juokauja, krečia pokštus ir, užsirūkę suktines, 
visi joja ar pėsti eina namo pusryčių valgytų, šmkštaras 
vėl visų dėmesio centre. Kartu su jais einu ar joju namo ir 
aš, nors pernakt nemiegojęs, bet budrus ir nakties Įspū
džių pilnas.

Wellando Lietuvių Bend-
Jonui Aisčiui liepos 7 d. su- Jau pirmoji Jono Aisčio! ruo.me/1.es foninės
kako 60 metų amžiaus. poezijos knyga - Eilėraš-' genau' negu renge’

čiai — nepriklausomoj Lie-
Gimęs Kampiškes dvaro tuvoj sukėlė didelį skaityto- 

kampminko šeimoje Aukš- jų įr literatų susidomėjimų, 
tosios Panemunės valsčiuje, nes jo naujos spalvos ir for- 
1927 m. jis baigė Aušros mos poetinis žodis ženklino

Įžymiam lietuvių poetui tūriniame

jai tikėjosi.
šiemet pirmas svečias bu

vo M. Sauka iš St. Cathari
nes. Programa prasidėjo 
punktualiai. Bendruomenės 
pirm- D. Gudaitienė pradėjo 
šventę trumpu žodžiu ir pa
kvietė visuomenininkę E. 
Jurkevičienę iš Toronto pla
čiau apibūdinti Joninių

gimnazijų Kaune. Vytauto jauno autoriaus didelį talen- 
D. Universitete studijavo Ii- tų. jr tikrai, vėlesne savo 
tuanistikų. 1936-40 m. kaip kūryba Jonas Aistis iškilo į 
Švietimo ministerijos sti- pačias pirmąsias savo kar- 
pendininkas studijavo Gre- tos kūrėjų eiles ir turėjo di- 
noblio universitete Francu- dėlės įtakos jaunesniesiems šventę.
zijoje. kur gavo daktaro poetams. | D - , , ,, o, • t • , Baigdama savo kalbų. E
laipsni. 1.44-46 m. dnbo Jo poezijos žodis siekia Jurkevičienė apgailestavo. 
Nicos archyvuose ir Pary- nuo tyliausių ir nuoširdžių
žiaus nacionalinėje bibliote- asmeninių kenčiančios sie- 
koje. Atvykęs į JAV, kurį ios atodūsių iki patriotikos. 
laikų mokytojavo o pasta-’išsakančios tėvynės kančias; keti. kad paparčio žiedas 

n? dnba XXashing‘ ir išklydusio pasaulin lietuj p^y^, jei ne šį vakarų, 
’ * * . vio^ ilgesį. Jo asmeninės po- tai vėliau, o jam pražydus

Advukatė 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. 02131.

Klausimas

kad ruošiant šių šventę trū
ko vieningumo. Ji ragino 
pamiršti nesklandumus ir ti-

* * *
Bet negerai baigėsi astronomui šmukštarui jo ”astro- 

nomija.“ Labai negerai: suėdė jį užuožeriečių tamsumas.
Užuožeriuose. mūsų sodyboje, nuo senų laikų perėjosi

gandrai. Rudenį su keturiais išsiperėtais vaikais jie iš
skrisdavo. pavasarį abu seniai vėl sugrįždavo; ir taip me
tai iš metų. Daug kas Užuožerių valstiečių norėjo ir savo 
sodybose turėti gandrus. Tuo tikslu savo soduose įtaisy
davo gandralizdžius, apgenėdavo medžių šakas, kad pa
togiau būtų paukščiams nusileisti ir išskristi, bet mūsų 
gandrai neduodavo kitiems tame pačiame sodžiuje įsikur
ti. Mūsų kaimyno Pakšio sode buvo aukšta liepa, šmukš
taras, Pakšio giminaitis, tų liepų apgenėjo, nupiovė jos 
viršūnę. įtraukė senas akėčias, uždėjo ar,t jų šiaudų, pri
klojo žabų ir įtaisė nuostabų gandralizdį. Pavasari į tų 
gandralizdi ir atskrido lauktieji paukščiai-svečiai. bet mū
sų gandrai juos išmušė ir išvaikė. Pakšys pyko. kerštavo, 
bet daryti nebuvo kas, — negi Žukauskas kaltas. Staiga 
sekminių pirmųjų dienų į Pakšio gandralizdį nežinia iš 
kur atskrido du gandrai galvažudžiai: išmušė mūsų gand
rus. išmėtė iš lizdo jų jau užperėtus kiaušinius ir apsigy
veno pas Pakšį. Tie Pakšio galvažudiai paukščiai išmušė 
ne tik mūsų gandrus, bet išvaikė ir Penionių kaimo, ir 
Kurmino dvaro gandrus ir taip pat išmėtė ir jų jau užperė
tus kiaušinius, bet patys kiaušinių nedėjo. Kilo įvairių 
kalbų, ir visi įtarinėjo šmukštarų, kad tai jo burtų pada
riniai.

Vienų kartų Pakšio vaikai, rinkdami sode obuolius, 
rado po gandralizdžiu negyvų gyvatę. Pranešė tėvui. Tė
vas pasiėmė kastuvų, bet kai tik prisiartino prie gyvatės, 
toji sukrutėjo suvizgėjo ir įšliaužė į bulves. Pakšys nesu
skubo jos ir užmušti. SuKvietė kaimo vyrus su dalgiais, 
su basliais, su šunimis, bet niekur gyvatės nebesurado, 
nes į bulves basas niekas ir nedrįso įžengti. Nesurado gy
vatės ir šunys. Visame kaime pakilo didžiausias aliarmas. 
Vieni puolė Pakšį, kiti keikė šmukštarų. Ir pats Pakšys 
skundė šmukštarų, kad tai jis prikalbėjęs jo vaikus įtrauk
ti gandralizdį, ir liepęs savo sūnums jį išdraskyti, numesti 
žemėn ir sudeginti- Kai sūnūs numetė iš liepos gandraliz
dį ir norėjo jį padegti, staiga Jurgiukas Pakšiukas paste
bėjo kažkokį mazgelį. Kai išrišo, tame mazgely rado įrištų 
verdingę (senobinius tris skatikus). Kaimiečiai dar la
biau subruzdo. Subėgo bobos, vyrai, vaikai. Kaip nikuo 
dėtas atėjo ir šmukštaras. Perpykęs Pakšys išplūdo savo 
dėdę ir visų akivaizdoje davė jam antausį, šmukštaras 
suglumo, rankove nubraukė nuo ak iii ašaras ir. nepasiaiš
kinęs, netaręs nė žodžio, pakluone parėjo vienas namo.

Praėjo keletas dienų. Visi tik ir kalbėjo apie gyvatę 
ir nuodininkų šmukštarų- Ne tik naktį, bet ir dienų visi 
bijojo pro Pakšio kiemų ir praeiti. Visi savo kiemuose 
prie priemenės durų laikė aštrius dalgius ir kapones — 
gyvatei sukapoti ir draudė savo vaikams ir kojų į Pakšio 
kiemų kelti. Vakarais moterėlės, prieš eidamos gultų, ge
rai apčiuopdavo pasuolius. palovius, iškratydavo pataly
nes, ir visur vaidendovos joms gyvatė, o Pakšio visi vaikai 
ir patys šeimininkai vaikščiojo apie namus tik apsiavę ir 
su pagaliais rankose. Įžeistas ir paniekintas šmukštaras 
išėjo iš namų ir nudūlino Kavarsko parapijon pas savo 
krikštasūnį Mataušų Pakšį. Jo krikštasūnis Mataušas Pak
šys buvo kilęs taip pat iš Užuožerių kaimo, bet išėjęs už
kuriomis Į kitų parapijų. Pas savo krikštasūnį šmukštaras 
užsibuvo, bet, bėgdamas nuo vilko, užbėgo ant meškos: 
vienų pas Pakšio uošvį užėjo medžiotojas šlėkta
oovmeMAiiflkaa. su kuriuo gerai pasižino ir šmukštaras, 
kai Užuožeriuose Pečiūros žemę.

(Bus daugiau).

Jonas Aistis nuo 1932 m. 
iki šių dienų yia išleidęs il
gų eilę savo poezijos rinki
nių : Eilėraščiai. Imago mor- 
tis. Intymios giesmės. Užge
sę chimeros akys (premijuo
ta), Poezija, Be tėvynės 
brangios. Pilnatis. Nemuno 
ilgesys. Sesuo buitis (pre
mijuota ), Kristaliniame 
karste- Be to. jis yra reda
gavęs poezijos antologijų, 
daug rašęs periodinėj spau
doj literatūros ir kitais klau
simais. gyvai dalyvavęs Lie-

ezijos posmų branduolys— 
kūrybos kančia, meilė, nu
sivylimas. graudenančiai

stosis ir laisva nepriklauso
ma Lietuva.

nuotaikinga gamta-visada Meninę programą a“ik° 
... .... r - x - - 22 baletmmkai. kuriems vagiliai įsirėždavo jautrioje 

skaitytojo širdyje. Noi-s ir 
ilgus metus gyvendamas už
sieny. poetas savo kūryboj 
iki šios dienos dar vis kvė
puoja savo tėvynės žeme ir 
jos dangumi ir nesiveržia 
į plačiuosius vandenis.

Šia proga mes linkime 
jautriajam gimtosios žemės 
ir lietuviškos širdies dainiui

tuvos ir vėliau išeivijos kui-dar ilgų kūrybingų metų.

Jonas Aistis

PARTIZANO ŠERMENYS

Ratu apstoję varnos krankia, pjaunas iunes, 
Pasibaisėtinais isteriškais balsais 
Suspigę, medžių blaškosi viršūnės, £
O tujen vienas miesto aikštėje, rudens purve tysai-.,
Nebeužspaustos akys, nesudėtos rankos 
Ir nenuplautas veidas — kruvinas, skaudus — 
Nesistebi, kad pašarvoto nieks nelanko,
Giesmių negieda, žvakių nedega ir nekalba maldų..
Tai hunų ordos, barbaro kerštu įkaitę 
Tave išniekino ir pabaisai, kaip maitų,
Tave paliko paukščiams ir šunims draskytų,
Kad kraupūs šermenys nuo žygio atbaidytų 
Tuos, kurie tikra, nevystančia garbe žydės,
Kai tau skaudaus likimo amžiai pavydės....

dovauja B. Kamer. Publika 
plojimais prašė nevienų šo
kį pakartoti.

Dovanas laimėjo Čepo- 
rius ir Venckus iš Niagara i 
Falls. laimės staliukai teko 
J- Senkui iš Wellando, Z. 
Kuktienei iš St. Catharines. 
J. Radvilai iš Port Colborne 
ir V. Čeporienei iš Niagara 
Falls.

Bendruomenės valdyba 
(D. Gudaitienė. O. Staške- 
vičienė ir B. Simonaitienė) 
džiaugiasi tokiu šventės pa
sisekimu.

Malonu, kad mūsų mažų 
kolonijų parėmė gretimųjų 
Toronto. Hamiltono ir St- 
Catharines kolonijų lietu
viai.

J. Šarapnidtas

VVORCESTER, MASS-

GRAŽI PASAKA

Štai graži pasakaitė, ku
ria galima tikėti ar netikėti, 
bet verta atsiminti, kad bet- 
kurioje pasakoje galima 
rasti krislelį teisybės-

Sanskrito literatūroje yra 
parašyta, kad pasaulio Kū
rėjas. norėdamas sukurti vy
rui draugę, ilgai mąstė, iš 
ko jų padaryti. Staiga jo
dieviškasis veidas nušvito.

ir jis stojo prie darbo.
Jis paėmė lapo lengvumų 

ir stirnos žvilgsnį, saulės 
spindulių linksmumų ir ū- 
kanos ašaras; tada Jis pri
dėjo vėjo nepastovumą ir 
zuikio baimę, povo tuštumų 
ir pūko švelnumų; be to, Jis 
dar pridėjo brilianto (dei
manto) kietumų, medaus 
saldumų, tigro žiaurumų, 
ugnies karštį ir sniego šaltu
mų.

Visa tai sumaišęs. Jis pa
darė moterį ir paskui tų sa
vo nepaprastų kūrinį pado
vanojo vyrui.

TIE PATYS RŪPESČIAI

Tagasiha Sugano, Tokio 
aukščiausiojo teismo narė, 
sako. kad moterų girtavimas 
jau net ir Japonijoje kelia 
susirūpinimo. Nusikaltimai, 
kurių pagrindinė priežastis 
yra girtavimas, vis didėja- 
Didėja ir jaunų nusikaltėlių, 
net iš gerų šeimų, skaičius.

Be šeimų ir mokyklos pa
galbos. teismai negali sėk
mingai su nepilnamečių nu
sikaitimais kovoti,—aiškino 
minėta Japonijos teisėja.

DAR GALIMA GAUTI

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

"Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 pa)., kaina tik $1.20.

Teisės patarimai

Man esant mažametei, 
mano motina ištekėjo už 
antro vyro. Ji turėjo mano 
tėvo palikto nemažai turto. 
Patėvis irgi turėjo savo tur
to. Jie abu mirė. nepalikda
mi jokio testamento- čia A- 
merikoje aš esu vienintelė 
įpėdinė, bet Lietuvoje yra j 
patėvio sūnus iš jo pirmo
sios žmonos. Kas gali pavel
dėti turtų ir kas bei kaip tuo 
reikalu gal padaryti nutari
mų?

B. R.
Tthol. Mass.

Atsakymas

(adopted). tai Tamsta iš jo 
turto nepaveldi. Visas patė
vio turtas atitenka jo sūnui. 
Patariu Tamstai nueiti pas 
vietinį advokatų, kuris su
tvarkys Tamstai palikimo 
administravimo reikalų-

EUSTIS, FLA.

Brazės negaluoja

Julija Brazė-Brazevičie- 
nė. 83 m- amž.. guli ligoni
nėje. Ligonė jaučiasi geriau, 
bet kiek dar reikės gulėti li
goninėje., kol kas nežinia.

Jos vyras. 87 m. amž.. 
skundžiasi akių patamsėji- 
mu. Gal ir jam teks i li
goninę.

Linkime abiem greičiau 
pasveikti.

Jei Tamstos tikrasis tėvas 
nepaliko testamento, tai du 
trečdaliai jo palikto turto 
yra Tamstos. Jei motina ki
tų vaikų neturėjo, tai jos as
meniškai paliktas turtas yra
Tamstos. Kas liečia patėvio admį
turtų, tai jei Tamsta nebu- • .. . ,
vai patėvio teisiniai įsūnyta nUtracijoj už 50 centų.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapį

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Annonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nns- 
vytis, 222 pusi., kaina ....83.95.

DtL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
voa socialdemokratų raštai dėl bol 
Šėriką okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina.............................tt Cu«

PASAULIO LTT5TUVTV 2TNYNAS 
paruošė Aniceta- Simntis. daugy- 

no t bė žinių lietuvių h- anglų kalbomis 
1 lietuvius visame pasauly.

................. 86.50

Aukojo Lietuvių Fondui

Pranas ir Stasė Staneliai 
ir Juozas Matusaitis paau-t 
ko jo Lietuvių Fondui 
100 dolerių.

Abeji aukotojai yra nau
jieji ateiviai šioje šalyje, 
prieš keturioliką metų at
vykę ir apsigyvenę Worces- 
teryje su savo šeimomis. A- 
beji nuoširdūs ir veiklūs lie
tuviai.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "Lietuvių lieivija 

Amerikoje," DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00. 
METAIS—45.00

Britt Sullivan, 29 nu su 7 mėn. 
sūneliu, prieš pasinerdama At
lanto vandenyne. Ji buvo su
maniusi perplaukti vandenyną, 
plaukdama kasdien po 18 valan
dų ir ilsėdamosi po 6 vai. Per! 
5 mėnesius ji galvojo nuplaukti Į 
3,178 mylias ir išlipti Anglijoje 
į krantą, bet tai nepavyko — 
ji

apie 
484 paL Kaina

DIENOJ ANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsiKipro 
minimai. 484 psl., kaina... .88.00

ĮSOS METAI. Kipro 1 
nimų antroji dalis.

ro Bielinio ataimi- 
802 puslapiai
............. 88.00

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko Ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su raidomis. Ang- 

Hfi-al duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai TiekalbantJema, įrišta 
S26 poaL kaina ....................... 88-00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardo

Kaina ..................... tt Cnt
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

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

‘ ........................... 81.25
ŽEMAITES RASTAI. Garrioaioe tat 

sų rašytojos pirmojo karo met- 
Amerikoje parašvti vaizdeliai m 
rašytojos paveiksią, 128 puslapiai 
kaina....................................... 80 O

TAVO KELIAS SOCIALIZMĄL SOC1Parašė Leonas Bliumas. Tru 
socializmo aiškininmas. Kaina

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valiu
ko romano antroji dalia, 428 pus
lapiai. Kai<ia ........................... 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaanė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 88.50

TTKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 88 psl. 
Kaina ................................... 60 Cnt.

SENOVŪS LIETUVIU PINIGAI nue 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 
Parašė Jonas Karys,

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme- 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3^0 
pal. Kaina 83.00.

IJETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių^ istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kieta>3 viršais 85.00. minkštais 
viršais ........................................ 84.00

.IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai lr įdomiai parašyti 
atsiminimai. kaio. Lietuva kėlėsi 
iš miego. perinusia acvana kiek
viena proga. gražiais kietais vir

šeliais. i’iu-iruota. 416 puslapių, 
didelio »nm»to. Kaina .. 85.50 

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Parai Kautski, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

tVTLGSNTS T PRAEITI. K. tūzo 1- 
domūs atsiminimai. 477 pal.. kai
na ........................................ 85.00.

1IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RIS. S2 psL, kaina......... 25 CaA

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kalia ..........................20 CaA

JUOZAS STALINAS, arba kalu 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 pusla
pių. Kaina ................................ 81.08

VLTKO GRUTIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl meduose nė
ra vienybės, 80 psl-, kaina .. 81.00

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ky apie tad sa
ko mokslas? Kaina...........28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 jvairių lietu,, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina ...............81.28

CEZARIS, Mirko Jesuliė romi 
trijose dalyse, kiekviena dalis pa
82, *ra visos b dalys 88.(1

810A4

ALTORIŲ 8BECLT. ▼. 
kolaičio romanas trijose 
Visos trya dalys įrištos 1 
Autorius, pats buvus kunigas, a> 
rašė, kaip kunigas Vasaris išsiia 
oejo Kunigyoui movei jnict 
knygų, meti virtai, o>l puslapis 

................................... 88.00

dalyse.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la* 
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... 85.08

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I lėto- 
voa ir iš Amerikos lietuvių gyva* 
nimo. 178 pst, kaina........... 82.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi 

Ya irmenės santvarka 
kaisis. Kaina

kodėl ji dar
.................. 26 Ck

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausiman.s sų> 
prasti. Kaina ........................

UiMbymoa Ir pfcifo» pražome Mušti Nuo adresu: 
KELEIVIS

S7e Mato.

ruo.me/1.es


Nr. 28. 1964 m- liepos 8 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintai

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

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

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

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

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, knygų "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%) įrėmi- 

iūmui po 80 centų be persiuntimo.
Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 

pas Fondo įgaliotinius:
P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, IM.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 5®, IH.

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

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

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

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th 9t„ 10lh fl~, New York, N. Y., 

10019.

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje
"Tikra teisybė apie Sovietų | galima gauti dailininko A- 
Sųjungų.” domo Varno pieštą Lietuvos

Joje rasite bendrų žinių
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, 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

GERIAUSIA DOVANA

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

1 “os knygos:
Stepono Kairio ”Tau, Lie

tuva*, kaina $6.00.

Stasio Michelsono

Birželio 29 d. So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr- jos patalpose buvo gausus susirinkimas, sukvies
tas advokatui James J. Twohig į Mass. senato rius remtu Jame išrinktas šitokios sudėties vyk
domasis komitetas: sėdi iš kairės į dešinę vicepirmininkas Bronis Kontrim. sekretorė Kastancija
Kalukevičius, kandidatas į senatorius advokatas /James Twohig. laikinasis pirmininkas Feliksas tuvių Išeivija Amerikoje, 
Zaieckas, Steponas Sodonis; stovi Kastantas Jovaišis, Jonas Valaitis. Alfonsas Baika, Juozapas kaina minkštas vršeliais $4, 
Markeliūnas ir Mykolas Bizokas.

‘Lie-

kietais $5.00.

Rinksime gražuolę Grįžo Manomaičiai

Ar žinote, kad rugpiūčio Inž. Eugenijus Manomai-'

Reikia užmegzti diplomą* 
tinus santykius su kapitalis-

9 d. bus Brocktono Fair tis su žmona ir sūnumi grižo
Grounds Minkų radijo meti
nė gegužinė, kurioj bus ren-

į Bostoną. 6 savaites kelia
vę po Ameriką, pasiekę Pa-

kama ”Miss Lithuania of N. i cifico pakrantę, net Britų

tinėmis valstybėmis jų bud-; iant 
ramu i susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in* 
filtruoti savo agentus.

Leninas

Stepono Kiurio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio "Dieno

VIETINES ŽINIOS
—->
. Į

Atlanto Rajono skautų ir 
skaučių vasaros stovykla 
šiais metais įvyks Putnamo 
seselių stovyklavietėje rug- 
piūčio mėn. 1-9 dienomis.

Sovyklai vadovaus ps. J. 
Starėnas iš Providence, R.I.

NEBŪK ŽILAS

Stovyklos komendantu pa
skirtas ps. V- Dambrauskas 
iš Bostono. Skautų pasto- 
vyklės viršininku bus bosto- 
nietis ps. č. Kiliulis, o vil
kiukams vadovaus ps. V. 
Zdanys iš Hartfordo. Conn. ’ 
Maitinimu rūpinsis sk. vyt- 
K. Dūda.

Netrukus bus paskelbta ir 
skaučių stovyklos vadovybė.

Stovyklos mokestis 22 do
leriai asmeniui, 16 dol. se
kančiam šeimos nariui ir 7 
dol. savaitgalio stovyklauto
jui.

Stovyklon registruojama- 
si iki liepos 15 d. pas savo 
vietos vadovus.

Prašome pasiklausyti 
ir pranešti

E.** Kitą kartą—plačiau. 
Kandidatės prašomos re

gistruotis pas V. Minkienę, 
502 Broadway, So. Boston, 
Mass- 02127

Kolumbiją Kanadoje. KĄ DOVANOTI?

kaina $6.00.

svipro Bielinio “Penktieji 
, k*ima $6.00.

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Pamaldos

J. AUDĖNAS LANKĖSI 
VALS- DEPARTAMENTE Jeigu yra reikalas ameri-' Kiek laiko ir pinigo sutau-

kiečiui padovanoti knygą, pytume, jei mielieji prenu-
v - i- oc j t a tai Keleivio administracijo- meratoriai nelauktų, kol . birželio 25 d. J. Au- . i I • • >’ je galite gauti sias tinkamas i juos paragina mokėti, • pa-

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotų portretų 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Imkit ir skaitykit 
kų tik išėjusių 
Kipro Bielinio

knygų

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

Ar biri šitas 
knygas?

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

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 psL. 
kaina 75 centai.

LIETUVOS

Stebuklingos gyduolės, kurion pa- ! 
naikina žilumą, plauką slinkimą _ h 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodarr.i ilgiau.

Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
siškai patenkintas, pinigai bus 
jums grąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kitur užsieniuose $4 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.
Box 305. CLINTON, lad.

Dept. 5
PADĖKOS LAIŠKAS

Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co. 
skelbimą laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais.

Aš dar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų. 
Dabar jau naudoju tuos vaistus 
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tą Jū:ų malonumą labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jft- 
sų vaistais ir bus Jums taip pat dė
kingas, kaip ir si.

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

Su padėkos pagarba J. 8.

Turintieji trumpų bangų 
radijo priimtuvus 20-40-75 
metrų diapozono prašomi 
pasiklausyti liepos 11 d. 
tarp 2—10 vai. popiet ban
dymo su 2,000 vatų radijo 
siųstuvu perduoti iš New 
Yorko Pasaulinės parodos 
Lietuvių dienos programą.

Šią žinią skaičiusieji pra
šomi pranešti savo pažįsta
miems. turintiems minėtus 
aparatus.

Smulkesnių informacijų 
teikia telefonais :AN 8-2814 
ir New Yorko apyllinkėje— 
VI 6-6379.

Girdėjusieji transliaciją 
prašomi pranešti kaip girdė
jote Kaziui Tamošaičiui. 
597 7th St.. So. Boston, 
Mass- 02127, USA.

Liepos 12 d. 11.30 vai. 
ryto W- Barnstable First 
Tjithpran Chui’ch, W- Bam- 
stable. Cape Cod, Mase., Rt. 
6A. bus lietuviams evange
likams pamaldos, kurias lai
kys kun. H. Dumpys. Po pa
maldų numatomas piknikas 
lauke ai’ po stogu.

Važiuoti Cape Codo keliu 
Nr. 6 ir pasukti į kairę į W- 
Barnstable (netoli Hyan- 
nis). Bažnyčia yra prie ke
lio 6A.

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

•išmokama pilnai.
♦GAUSIT PASIRAŠYTA KVITĄ. 
Vertė: 9 rubliai už S1S.OO 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75

virš $30.00 — 1»%

GRAMERCY INC.
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 
744 Brųad Street Nr. 925

. Nparnrk, N. J.
Tel.: MU 9-9598

Turi Finansų Depart. Licenciją 
Apdrausta iki $20,000.00 ir bend
radarbiauja tiesiog su Maskvos 
Tarptautiniu Banku be tarpininkų

Š. m
dėnas, VLIKo vicepirminin
kas, einąs pirmininko parei
gas, Lietuvos atstovo Wa- 
shingtone J. Rajecko lydi
mas. lankėsi Valdybės De
partamente. Daugiau kaip 
valandą J. Audėnas ir J.

knygas:
HISTORY OF THE U- 

THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10

tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingų sumų- 

Esame labai dėkingi tiem,

į kia, ir tikime, kad ateityje 
, i, _. . T i Vytautas the Great Grand, vis mažiau bebus tokių, ku-

Kajeckas ka-bejosi SU Ii w. £>uke of Lithuania, dr. J- B. i riems reikės siųsti primini- 
Shrfiman. Pabaltijo skyr.; Koncius. iiiu5truou. 211
vedėju, ir H- Vedeler. Rytų 
Europos skyriaus viršininku. 
Pasikalbėjime buvo paliesti 
bendri bėgamojo meto Lie
tuvą liečią klausimai, Lietu
vos egzilinės organizacijos; 
ir konsuliarinė sutartis tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos. 
Abiem pareigūnam buvo į-

psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

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

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania-** 
redagavo J. Audėnas, kai

teikta VLIKo išleista ir J. na $1-50.
Audėno reaguoto knyga i Mm_
”Twenty Years Struggle kow>.. B. Armonienė.
for Freedom of Lithuania ^aina $3 95
ir trumpa pro memoria ”Li-i 
thuania Today“.

Birželio 26-28 dienomis J.
Audėnas atydžiai sekė Ame- Hensininki. genanti savo 
nkOS Lietuvių Kongreso ūkyje, ieško tinkamo pensinin- 
darbus. pasveikino kongre- ko’ kuris norėtu gyventi ir 
są VLIKo vardu.

Paragink savo pažįstamu? 

išsirašyti Keleivį. Kaina$5.

mus.
Keleivio adm-ja

J ieškojimai

ŽEMĖLAPIS kai. 
.........................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $u.2O

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA- 
CIJOS, 96 psl., kaina V.‘ $0.28

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., Kai
ne ......................................... $0.36

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

Tuojau siųsk tų garsinimų 
ir savo vardų ir antrašų: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta^ P. O. Boa 9112 

Neįtark 4, N. J.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia Ir turtingiausia frateraaiinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir iidžiausį ka
pitalų.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi; nes 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 akddentalinė apdrauda reikalinga iiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad Hgos atveju narys jų 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
ŠIA kuopos yra žymesnėse Beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudė* ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo į SLA Centrų:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 West SOth Street New York 1, N. Y.

LYTIŠKOS LIGOS, 
tulaitis, 24 psl.,

tir. F. Ma- 
kaina so.25Prašo atsiliepti broli An

taną. Adomo sūnų. Ivanaus
kų, gimusi apie 1891 m., ir 
jo vaikus: sūnų Antana ir 
dukteris — Monika ir Biru
te. gyvenusias, rodos. New 
Britain. arba kurie ka nors 
apie juos žino pranešti šiuo 
adresu:

Lietuva, Kaunas. Ramy
bės ą-vė 2-4, Michalina Iva- 
nausKaitė-Blužienė.

Ieškomas Vincas Ta
mulevičius, Agota Karolienė ir 
Genė Gosienė. gyv. rodos. Wor- 
cestery, Mass., ar Bostone, Mass 
Ieško giminės iš Lietuvos. Jie 
patys arba kas apie juos kų ži 
no prašomi rašyti:

Elizabeth Vyšniauskas,
817 Monticelo Dr.,
San Gabriel, CaL

(28)

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

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

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

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

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ........................................$0.16

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psu, kaina .................... $1.00

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psL, 
aaina ............................. $0.20

ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija, 29 psl.. kai- 
kaina ............................. $0.25

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ........................................$0.76

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 pak, 
kaina 10 centų

Užsakymus su pinigais prašo* 
ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Broadvray

8a BaaUa 27, Maaa

land of be
parašė L. Valiukas,

"Lithuania
roes, 
kaina $4-75.

dirbti žemės ūkyje.
Ella Kasputis, c/o Edward

Kasputis, Rt. I, Austinghurg, 
Ohio.
NR. 27

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
«

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina...........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina...............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
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

f



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 28. 1964 m- liepos 8 cL

I
Vietines žinios
N. Vaičaitytė Forthame 

universitete

Nijolė Vaičaitytė išvyko j 
Forthame universitetą litu
anistikos kurso išklausyti.

Tai bus vienintelė iš Bos
tono, kuri tą kursą bus išė
jusi. Ji ten bus 6 savaites.

E. Ketvirtu kariniuose 
pratimuose

Pulk. Edmundas Ketvir
tis. brangenybių krautuvės 
savininkas, nekilnojamojo 
turto tarpininkas, išvyko 2 
savaičių kariniam pratimam 
j New Hamshire valstiją-

Dalis Žalgirio tunto sportininkų su laimėtomis taurė
mis. Iš kairės į dešinę pirmoj eilėj Vytautas Ivaška, 
Romas Baika, antroj—Jonas Ambroza, Česlovas Ki
liulis (tuntininkas), Alfonsas Baika.

Žalgirio sportininkai 
pirmoje vietoje

Vyt. Ivaška, III-čią— R. 
Baika.

220 m. bėgime — I-mą 
Kiekvieną pavasarį Wor- vietą G- Vaičaitis. 11-rą vie- 

eestery įvyksta Atlanto ra- tą Ambroza. 111-čią vietą — 
jono skautų sporto šventė.1 A. Baika.
Į tokią šventę suvažiuoja į Šokime į tolį — I-mą vietą j 
skautų sporto komandos net’ A. Baika. II-rą—R. Baika.

Rutulio stūmime — I-mą 
vietą laimėjo V. Simanavi
čius.

Plaukime — I-mą vielą 
laimėjo Ambroza. II-rą Vyt- 
Ivaška.

Stalo tenise — II-rą vietą

iš Elizabeth. NJ.. New Yor-
I ko ir kitų vietovių, šiais me- 
! tais tokia tradicinė sporto 
šventė įvyko birželio mėn. 

Į 28 ir 29 dienomis Maironio 
; parke.

Bostono Žalgirio tunto

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY
8T» WE»T BROAOWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649

PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa savo metinę 

gegužinę rengia sekmadienį, liepos 26 d. 2 vai. popiet 
Bemice Claire sodyboj, 357 Bay Rd-, North Easton, Mass.

Vieta graži, puikus eglynas, sale vėsinama, vaikams 
yra visokių žaidimo priemonių, todėl ir jiems čia bus 
kas veiktu

Maloniai kviečiame tamstą su savo šeima ir pažįs
tamais atvykti į gegužinę, nepamiršti pasiimti ir anūkų.

Visiems bus įdomu ir malonu.
Atvykusioms duosime įvairių dovanų pinigais - ir 

daiktais.

Iš South Bostono busai išeis nuo Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainės (kampas E ir Broadway) 1 vaL po 
pietų. Kelionė į abi puses su įžanga tik $1.50.

Kelrodis: Važiuojant 138 keliu už trijų mylių 
nuo Stoughton, privažiavus Fernand Market, suk į dešinę 
keliu Main Street, ir už vienos mylios bus miestukas North 
Easton- Čia važiuok viduriniu keliu prieš kalniuką, ir tas 
kelias nuves iki Bay Road, tada suk į kairę ir tiesiai į 
Bernice Claire sodybą.

Komitetas

į sportininkų komanda šiais’ Č. Kiliulis, 
i metais išsikovojo rajono; Šokime į aukštį— II-čią 
{ pereinamąją taurę visam. vietą A. Baika. 
į laikui. Bostoniškiai laimė- • Geriausio sportininko tau-

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

įriif yarkyti jfx>linrix>i rpilralincriia rloViiiTiontiig i yi.

sas valstybes.
Tom

DIDŽIAUSIA SIUNTINI 
NAUJOJ

Legionierių gegužine
A. L. STEPONO DARIAUS POSTAS 

SEKMADIENI, LIEPOS 19 D-
ROMUVOS PARKE BROCKTONE

RENGIA METNĘ GEGUŽINĘ
3 vaL popiet bu* apeigos žuvusiems lakūnam* 

Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui pagerbti
Vaikam* skiriamo* dovanos 

Bu* lietuviškų valgių ir gėrimų 
Šokiai iki vėlumo*, grojant Mickey Haberik* orkestrui

Bušai išeis nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
12:30—2 vai popiet

Bilietas ten ir atgal $1-00. įėjimas — $0.50.
Gegužinės rengimo darbams vadovauja buvęs posto 

vadas James Kenty su dabartiniu vadu Edvardu Strazdu 
ir kitais.

Posto gegužinės visuomet būna tokios, kurių greitai 
negalima užmiršti, tokia bus ir ši gegužinė, todėl niekas

irkin rltll VVQVP£ _

I jo I-mą vietą vyrų ir jaunių 
krepšinyje. 800 m-x4 estafe
tėje ir II-rą vietą tinklinyje.

Individualiose varžybose 
dalyvavo ir pasižymėjo šie 
Žalgirio tunto skautai:

100 m. bėgime I-mą vietą 
laimėjo G. Vaičaitis. II-rą—

Reikalingo*
SIUVĖJOS
(Stichers)

moterų, sporto ir kitu 
drabužiu 

Me* išmokysime 
ACADEMY SPORTWEAR
119 Braintree SL. Union So. 

AUston. Mas*.

rę laimėjo R. Baika.
Iš viso bostoniškiai šioje! 

sporto šventėje laimėjo 10 Į 
taurių-

Petro Būtėno paskaita 
inžinieriam*

Kalbininkas Petras Būtė
nas bii-želio 28 d. skaitė pa
skaitą apie Rytų Lietuvą 
Bostono inžinierių iškylos į 
Cape Godą dalyviams.

Petras Būtėnas yra įžy
mus lituanistas ir turi su
kaupęs daug įdomios šios 
srities mokslinės medžiagos.

Televiziją
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Telefonas: AN 8-2805 j
\Dr. Jot. J. Donovan • 
Dr. J. Paiakarnio

IFtDINIS
optometristas

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

IIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
1OJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass., Tel. AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KKEIPKITRS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MCSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTL
Siunčiame sa INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuoS vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vaL d 
VgDUAS.- JUKAS IIHI.MoMS

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

>82 a W. Broadtvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

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

■omnaa^namaani

Vienas pašaukimas telefonu vertas $25.00

FORTŪNA OIL CO.

SHELHEAD | 
MODEL J

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

487 Washington SL 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

..... .sumažins jūsų kuro sąskaitas.

....užtikrins mažiausią šilimus nuostoli. 
.... garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNERIUOSE

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

ŠILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—59 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

C & P ROOFING CO.

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

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

CAP Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai•PJ aofl lAOt A—ICIa ir ura* ir-xoxv<j
Skambinti po 5 vaL vakaro

«■>—»
ANTANAS ŠIDLAUSKAS

STATYBOS KONTR AKTORIUS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir Irt. 

Pertvarko verslo ir
Su mumis niekas nepajėgia 

varžyti*.
Skambinti nuo 9 vai ryto 

ilri 5 vai vakaro 
tel- LI 2-2776

400 Norfolk Street.
Mas*-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai-

U.S-S.R. valdomu* 
kraštu*, praneša, kad pagal
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG
patvarkymą siuntiniai prii- 

siuntėjų pristatytų
daiktų (tik ne senų) ar pa 
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokai . 
vietoje išsiunčiant siunti-

kad gavėjai nereikėtų

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Foarth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, ramoa- 
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN

TEL. AN 8-2124

\ Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTž)

OPTOM ETRISTft 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniai*—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, j 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

Siųskite dovanų statiniu* Į 
giminėm* į Lietuvą per i

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

| Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 1d- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die- 

iną. Perduodama: Vėhauraų 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muaika, dai-

|nos ir Magdutės pasaka
Biznio reikalais kreiptis Į 

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

įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomi 
galima gauti Lietuvoj labai] 
vertinamų prekių. Patarnau
jant greitai ir sąžininga 
Paštu gauti statiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
TeL SW 8*2868

TąL AV 2-4929

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

2-4 Ir 8-8 
ir

495 Cohnmbia Road 
Arti Upham’s

čia
sumokant nustatytą 
tį, ir užsakyti daiktai prista
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to. 
priimami maisto siuntiniai, 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang
lų ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai

Įstaiga atidaryta kasdien 
9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso-į 
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) 
Visais Insurance reikalais 1 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastica ®f thePe 

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

»’WWWWWWW5

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

I viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

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

Telefonas AN 8-0068
J. Vaičaitis

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Are.

TeL CO 5-5854
v»eeee» eeerre r

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydyteiaa ir Chirargaa' 
X RAY

534 Broadsray,
So. Boston, Mas

VALANDOS ana 2 iki 4 ir S iU 7; 
TEL. AN 8-2712

Varnai ir CMa:
287 Coneard RA, Billerica, Maaa. 

TEL. MO 8-2948

A. J. NAKAKSY
Real Estate A Inearaaee

499 W. BROADWAY 
South Bestea, Mase. 

Office TeL AN 9-0948

Flood Sąuare 
Bardivare Co.

K. J. AUKNA
08 EAST BROADNAY 
SOUTH BOSTON. MA88. 
TELEFONAS AN 8-4148

M

Stiklas
Vtookta reikmenęa narnama




