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Rumunija vis labiau šiaušiasi 
priešu Maskvą]

iiri,______ ..
Ko nori Rumunija? Ko ten važiavo Sovietijos komu

nistų vadas Brežnevas ir kų jis laimėjo?

Praeitą savaitę j Rumuni
jos sostinę Bukareštą buvo 
nuvykęs "neoficialaus“ trijų 
dienų vizito Sovietų S-gos 
komunistų partijos generali
nis sekretorius Leonidas 
Brežnevas. Apie jo kelionę 
ir Maskva, ir Bukareštas te- 
pranešė tik tada, kai Brež
nevas sugrįžo į Maskvą, ir 
pranešė tik tiek, kad Brež
nevas ir Rumunijos komu
nistų vadas Nicolae Ceauses- 
cu pasikeitė nuomonėmis, 
bet niekas neabejoja, kad ta 
kelionė turėjo daug svarbes
nį tikslą.

Kaip žinoma, Rumunija, 
kurią taip pat valdo komu
nistai, jau seniai nepaten
kinta Maskva, vis labiau 
stengiasi Maskvos globos 
nusikratyti ir savarankesnę 
politiką vesti. Maskvai tas 
kelia didelio rūpesčio.

Strėlės rodo, kame Sovietų Są
junga Ramiajame vandenyne 
mėgins savo raketas. Bandymai 
baigsis liepos 31 d.

Gerald CIarke (vidury), Rode- 
zijos ministerio pirm. sekreto
rius, yra vienas iš 4 asmenų, ku
rie veda neoficialias derybas su 
Britanijos vyriausybe ginčui iš
spręsti.

Rumunijos komunistų par
tijos 45 m. sukaktuviniame 
suvažiavime partijos vadas 
Nicolae. Ceausescu pasakė 
kalbą. Joje jis smarkiai kal
tino Kremliaus komunistus, 
kurie Rumunijai yra padarę 
daug žaflos. Jis aiškiai pasa
kė. kad Besarabija ir Buko
vina priklauso Rumunijai, 
o tas sritis atėmusi Sovietų
S-ga- •*(<

Rumunija priklauso vadi
namajai Varšuvos sutarties 
valstybių karinei sąjungai, 
kurioje viską lemia Sovietų 
Sąjunga. Rumunija reika
lauja. kad visos valstybės 
ten turėtų lygias teises, ir 
grasina iš jos išeiti.

Liepos mėnesį bus tos są
jungos konferencija. Ji bu
vo numatyta Varšuvoje, bet, 
Rumunijai pasipriešinus, 
bus šaukiama Bukarešte

Tokios nuotaikos Rumuni
joje negalėjo nepaskubinti 
Brežnevo kelionės. Jis atva
žiavo, kalbėjosi, stengėsi 
viską švelninti, bet Rumuni
ja nežada atsisakyti savo 
nepriklausomos politikos, 
nes Rumunijos komunisams 
įkyrėjo Maskvos globa.

Netrukus Bukareštą vizi
tuos Kinijos ministeris pir
mininkas Chou En-lai, ko 
Kremlius labai nenorėtų, 
bet Rumunija į tai nekreipia 
dėmesio.

Waskingtone 8,000 
reikalavo taikos

Praeitą sekmadienį Wa- 
shingtone 8.000 taikos šali
ninkų piketavo Baltuosius 
rūmus Prie Washingtono 
paminklo kalbas pasakė so
cialistas Norman Thomas, 
Harvardo universiteto prof. j 
Hughes ir kiti.

Thomas nuomone, šis ka
ras j ra be prasmės ir kvai
las. Girdi, jis matęs nemaža 
karų, bet nė vienas nėra bu
vęs taip silpnai savo krašto 
žmonių remiamas, kaip šis 
Vietnamo karas.

Streikuoja Anglijos
prekybos jurininkai

Pirmadienį sustreikavo 
Didž. Britanijos prekybos 
laivyno jūrininkai, kurių yra 
daugiau nei 62.000 priklau
sančių unijai. Toks streikas 
tėra buvęs prieš 55 metus. 
Krašto ūkiui jis bus labai 
nuostolingas, todėl min. pir
mininkas Wilsonas norėjo 
paveikti unijos vadus, kad 
streiko neskelbtų, bet nepa- 

į vyko.
Jūrininkai reikalauja pa- 

] gerinti atlyginimus-

Rochestery mirė 
Mečys Motuzas

Gegužės 10 d. ligoninėje 
mirė Mečys Motuzas, prieš 
savaitę sunkiai sužeistas eis
mo nelaimėje.

Velionis su žmona važia
vo sunkvežimiu, kuris buvo 
priklautas dėžių, žmona vai
ravo, o velionis sėdėjo ant 
dėžių Dėžėms kažkaip pa
svirus, velionis nukrito ant 
gatvės grindinio ir sunkiai 
susižeidė galvą. Nuvežus į 
ligoninę, buvo padaryta o- 
peracija, bet velionis po ke
lių dienų mirė, neatgavęs są
monės.

Plačiajai visuomenei jis 
buvo žinomas kaip vienas 
pirmųjų lietuviškų filmų 
Lietuvoje gamintojų kartu 
su savo broliu Kaziu. Mirė 
vos 52 metų amžiaus.

Velionis turėjo valgyklą 
Genevoj, N.Y. Paliko liū
dinčius žmoną Bronę, dukte
ris Marytę ir Danutę, brolius 
Kazį ir Vytautą (Belecką) 
ir motiną Veroniką.

Atuisnhč Im/lnti knri

katalikiškai
Kolonijos, NJ., katalikų 

bažnyčios kunigas atsisakė 
laidoti katalikiškomis apei
gomis Vietname žuvusį ka
rį Genovesi, kuris gyveno su
situokęs tik civiliškai.

Žmona dėl to viešai skun
džiasi.

Moterys ir vaikai
prieš vyskupą

Italijoje, Pagani mieste, 
vyskupas uždraudė sekma
dienio ryto procesiją gatvė
mis, nes patyrė, kad ji bai
giasi nepaprastu girtavimu 
pakelės smuklėse*

Sekmadienį susirinko apie 
5,000 minia, daugiausia mo
terų ir vaikų, ir pasiruošė ei
senai, bet policija pastojo 
kelią Pradžioje ji pajėgė 
minią sulaikyti, bet neilgam: 
ji prasiveržė pro užtvarą ir 
nužygiavo.

Mokykis gerai, arba
stok kariuomenėn

Iki šiol studentams karo 
prievolės atlikimas atideda
mas. bet. vis daugiau naujo
kų reikalaujant, tenka ir 
studentus šaukti. Todėl rei
kia ir pratęsimo tvarką keis
ti. Dabar karo prievolės at
likimas bus nukeliamas tik 
tiems, kurie gerai mokysis.

Prieš tai kai kurie studen
tai protestuoja, rengia mitin
gus, sėdimus streikus, pro
testuodami prieš mokyklos 
administraciją, kad ji nau-j 
jokų šaukimo įstaigoms pra
neša studentų pažymius- j

Jei kas nors nesutrukdys, tai Gemini 9 gegužės 17 d. 
pakils j erdvę. Viršuje jo kapsulė, kurioje skris apačioj 
matomi astronautai Thomas P. Strafford (kairėj) ir 
Eugene A. Cennan. Jie erdvėje susitiks ten jau nno se. 
niau skraidančią raketą Agcna ir atliks įvairius veiks.
niiig ii kain dvi valąndaa 1 aikž^jndami grdvpia

100,000 liko be namų 
del žemės drebėjimo

Tik dabar Sovietų S-gos 
spauda tepaskelbė, kad Taš
kente balandio mėnesį že
mės drebėjimas sugriovė 28, 
000 namų. kad paliko be pa
stogės 100,000 žmonių, 1000 
žmonių sužeista ir 10 žuvo- 
Tuoj po žemės drebėjimo 
komunistų spauda skelbė 
daug mažesnius nukentėju
sių skaičius.

Gegužės 11 d. žemės dre-; 
bėjimas pasikartojo, bet 
naujų aukų nebuvę.

Kinų komunistų 
vadas gyvas

Ilgesnį laiką niekur nebu
vo matomas Kinijos komu
nistų vadas Mao Tse-tung, 
todėl buvo visokių spėlioji
mų. šiomis dienomis spau
doje pasirodė jo nutrauka 
su Albanijos ministerių pir
mininku Mehmet Shebu.

Albanijos komunistai, 
kaip žinoma, yra Kinijos ša
lininkai, Albanijos delega
cija su min pirm. priešaky 
lankėsi Kinijoje ir pasimatė 
su Mao Tse-tungu.

Budistų vienuoliai sako, kad 
bus pilietinis karas

Politinė padėtis pablogėjo. Ky liepė savo kariams 
užimti Danang ir Hue- Vienuoliai budistai sako, kad eina
ma į civilinį karą.

Pasirašė gimdymo
kontrolės įstatymą

Mass. gubernatorius Vol
pe pasirašė seimelio priim
tą gimdymo kontrolės įsta
tymą. Pagal jį gydytojai ga
lės išrašyti nėštumą sutruk- 
dančius vaistus ir priemones 
vedusiems asmenims, viešo
sios sveikatos įstaigos galės 
teikti informacijų, kaip nėš
tumo išvengti.

Iki šiol tai buvo draudžia
ma. vaistininkai negalėjo 
nei tokių vaistų, nei priemo
nių laikyti.

Baigėsi socialistų 
kongresas

Švedijos sostinėje įvykęs 
Socialistų Internacionalo 
kongresas, kuriame dalyva
vo apie 200 atstovų, kvietė

Viršuje didelis negru priešasį pasaulio vyriausybes siekti 
Šeimos. Ala., šerifas Jim Clark, nusiginklavimo ir pradėti 
pralaimėjęs rinkimus Wilsonui dėl jo rimtas derybas.
Bakenui (apačioje), buvusiam 
saugumo direktoriui.

Jis pasisakė už J. Tautų 
stiprinimą.

Penkiose šiaurės provin
cijose jau kuris laikas eina 
didelis bruzdėjimas prieš 
Saigono vyriausybę. Pasku
tinėmis dienomis ministeris 
pirmininkas Ky pasiuntė į 
Danang ir Hue savo mari
nus ir tuose miestuose atsta
tė tvarką, bet tas nereiškia, 
kad ten jau bus ramu. Ka
ringieji vienuoliai budistai 
tokį Ky žygį vadina išdavys
te. Jie sako, kad visame 
krašte gali prasidėti civilinis 
karas, kad Ky užkirto kelią 
valdiai ramiai pereiti iš ka- 
valdžiai ramiai pereiti iš ka-

Saigone, protestuodami 
prieš vyriausybę, 50,000 
darbininkų paskelbė streiką-

Washingtone taip pat su
sirūpinta susidariusia padė
timi. Duotas nurodymas vi
sais būdais veikti, kad poli
tiniai vadai suėie skirtumus— ------------ -------------- -—
mėgintų išlyginti.

Gromiko gina Staliną 
ir Hitlerį

Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministeris Gromiko 
rašo Pravdoj, kad Sovietų 
Sąjunga turėjo pasirašyti su
tarti su Vokietija, kad ga
lėtų sovietai išvengti dviejų 
frontų — karo su Vokietija 
ir Japonija. Sovietų Sąjunga 
dėjo pastangas pasirašyti 
kolektyvinę sutartį su Pran
cūzija ir Britanija, bet nepa
vyko, todėl krašto apsaugos 
sumetimais nebeliko kitos 
išeities, kaip susitarti su Hit
leriu.

Biznieriai ginasi
Hot Springs, Va., posė

džiavo biznierių taryba (100 
asmenų) kuriai priklauso di
džiųjų įmonių vadovai. Jos 
pirm. Murphy, Campbell 
muilo bendrovės preziden
tas, pareiškė, kad kongrese 
ir kitur automobilių saugu
mo klausimo kėlimas buvo 
žalingas, kad dėl to sumažė
jo automobilių pirkimas, žo
džiu, palaikė automobilių 
gamybos bosus, kurie ne
daug atsakomybės tenori 
prisiimti dėl eismo nelaimių, 
jas suversdami kitam.

Trečdalis studentų
vartoia LSD vaistus*

Dr. Timothy Leary, buvęs 
Harvardo mokslininkas, ty
rinėjęs LSD vaistus, jais 
spekuliavęs, už tai nubaus
tas 30 metų kalėti, sako. kad 
trečdalis studentų vartoja 
LSD vaistą, kuris sukelia ha
liucinacijas, bet kuris ir pa
skatina smegenis duoti ne
paprastą energiją, todėl jį 
vartoja, norėdami geriau ką 
atsiminti, greičiau ką išmok
ti

Bet dar nėra aišku, ar tie 
vaistai nebus labai žalingi 
sveikatai.

Bostone galima 
ilgiau gerti

Įsigaliojo įstatymas, kuris 
Bostone leidžia svaigiuosius 
gėrimus pardavinėti iki 2 
vai. ryto, tiktai šeštadieniais 
teleidžiama iki 12 vai. nak
ties.

Sovietai stiprinasi 
Egiptefiirijoje

Kai Brežnevas lankėsi 
Rumunijoje, Sovietijos mi
nisteris pirmininkas Kosygi
nas 8 dienas išbuvo pas Nas- 
seri, Jungtinės Arabų Res
publikos (Egipto) diktato
rių. Sovietai stengiasi savo 
įtaką plėsti ne tik Vakarų 
Europoje, bet ir Afrikoj bei 
Azijoj, o ypač daug vilčių 
deda į Siriją. Tuo reikalu jis 
lankėsi ir Egipte. Ta proga 
aplankė ii' Aswan užtvanką, 
kurią padėjo pastatyti So
vietų Sąjunga.

Važiavo automobiliu 
ir šaudė

New Yorko centre, tur 
būt, kažkoks nepilnaprotis, 
važiuodamas senu automo
biliu gatvėmis, šaudė iš re
volverio į praeivius ir sužei
dė 9 asmenis.

Dalias Bedford Lewis iš Los 
Angeles, gamindamas šunims ir 
katėms maistą, užsidirbo tiek 
pinigų, kad .mirdamas .paliko 
John Birch draugijai milionų 
dolerių.

i
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Didžiausia Kremliaus šluota
Sovietų Sąjungos komunistų partijos paskutiniajame 

suvažiavime Partijos kontrolės komiteto pirmininku iš
rinktas Latvijos komunistų partijos pinnasis sekretorius 
Aividas Peise (nelyginant Lietuvos Sniečkus) Tuo būdu 
jis tampa didžiausia šluota, kuri šluos iš partijos tos 
"garbės“ nevertus narius. Mat, pagal statutą, minėtas ko
mitetas seka. kaip patys nariai vykdo savo pareigas, trau
kia atsakomybėn nusikaltusius partijos programai ir sta
tutui, partijos ir valstybės drausmei, o taip pat ir partijos 
moralei- Komitetas gali partijos narius pašalinti, gali jiems 
dovanoti žemesnių organų uždėtą bausmę, gali juos ati
duoti teismu: bausti. Jo sprendimai yra galutiniai.

Taigi latvis Pelšė dabar yra tos Įstaigos vadovas, to
dėl Įdomu, kas tas Pelšė, kodėl jis taip staiga iškilo?

Kaip minėta, jis buvo Latvijos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius, bet ne dėl to jis Į Maskvą perkeltas 
tokioms svarbioms pareigoms. Jis yra užgrūdintas čekis
tas. Jis čekisto darbą dirbo nuo 1920 iki 1940 metų. Če
kistu jis tapo, kada baisiajai Įstaigai vadovavo Deržins- 
kis, išsilaikė prie Menžinskio. Jagodos, Ježovo ir Beri jos, 
dalyvaudamas visose vykdomose didžiosiose žudynėse. Jo 
nepalietė nei Stalino, nei Chruščiovo laikais vykdyti mil
žiniški valymai. Taigi, jis turi turėti pačios baisiausios 
g\ valės gudrumą ir lankstumą, turi būti linkęs su pasigė
rėjimu atlikti baisiausius žmonių žudymo veiksmus.

T'ks žmogus pakviestas partijos aukščiausios kont
rolės Įstaigai vadovauti. Matyti, dabartiniai Kremliaus 
valdovai junta, kad partijos narių tarpe pradeda pūsti 
laisvesni vėjai, todėl juos reikia pabaidyti, o jei ir to ne
pakaks, tai jau yra paruošta didelė išmėginta šluota, kuri 
be pasigailėjimo iššluos visus "nešvarumus4* ne tik iš par
tijos laukan, bet gal ir tiesiai Į kapų duobę-

Tokie "laisvės44 vėjai tebepučia Kremliaus imperijoje.

Kiek kitaip
ZIGMAS GURA

Laisvųjų unijų kongresas
Laisvųjų Profesinių Są

jungų (unijų) Tarptautinio 
Centro Egzilėje 7-sis Kon
gresas buvo Vienoje (Aust
rijoje) 1966 m. balandžio
410 OJ

UIVIIVIIIIC. m ■■

daro Profesinių Sąjungų Eg
zilėje tautinės grupės: Bul
garijos. Estijos. Jugoslavi
jos, Latvijos, Lenkijos. Lie
tuvos, Rumunijos, Čekoslo
vakijos, Ukrainos ir Vengri
jos.

Buvę Rytų Europos kraš
tų profesinių sąjungų vado
vai ir darbuotojai, kurie, jų j 
kraštus okupavus, rado lais
vuose Vakaruose globą,' 
1948 metais Paryžiuje Įstei
gė "Laisvųjų Profesinių Są
jungų Tarptautini Centrą 
Egzilėje44 su būstine Pary
žiuje prie Prancūzijos Profe
siniu Sąjungų.

Centras su 10 tautinių! 
grupių veda pastovią akciją 
atstatyti komunistų valdo
muos^ kraštuose nepriklau
somą laisvą profesini judė
jimą.

Centras yra Laisvųjų Pro
fesinių Sąjungų Tarptauti
nės Konfederacijos (Briuse
lyje, Belgijoje) globoje-

Centro tikslai

Laisvųjų Profesinių Są
jungų Centras Egzilėje ir jo 
10 tautinių grupių siekia:

1 Atstovauti dirbantiems 
tremtiniams jų ūkinius, so
cialinius ir kultūrinius reika
lus ir juos Įjungti i gyvena
mųjų kraštų laisvas prof esi-1 
nes są jungas.

2. Palaikyti santykius su 
komur.istų pavergtuos kraš
tuos dirbančiais.

3. Informuoti šių kraštų, 
dirbančiuosius apie dirban
čiųjų gyvenimo sąlygas 
laisvajame pasaulyje.

4. Morališkai remti dir
bančiuosius komunistų val
domuose kraštuose jų kovo
je dėl profesinių sąjungų 
•laisvių atstatymo.

5. Palaikyti ryšius su tarp
tautiniu darbininkų judėji
mu, dalyvaujant tautinėse ir 
tarptautinėse konferencijose 
ir atstovaujant iš už geleži-

nės uždangos dirbantiesiem-
6. Informuoti laisvąjį pa

sauli ir profesines sąjungas 
apie darbo sąlygas komunis
tų valdomuose kraštuose.
' 7. Gerinti tremtyje gyve

nančių dirbančiųjų ir ypač 
jaunimo profesinĮ pasiruoši
mą.

Centro veikla

Centras leidžia mėnesi
nius biuletenius anglų "La- 
bour in Exil“ ir prancūzų 
"Le Sindicaliste Exile“ kal
bomis.

Biuleteniai informuoja vi
suomenę ir ypač profesines 
sąjungas apie komunistų 
valdomų kraštų tikrąją pa
dėtį — darbo sąlygas, atly
ginimus. socialinį draudimą, 
ligonių kasas ir tt. Taipogi 
apie moterų ir jaunimo dar
bo sąlygas. Paliečiamas te
nykščių "profesinių sąjun
gų44 veikimas, kuri valstybė 
kontroliuoja

Centras palaiko artimus 
santykius su Laisvųjų Profe
siniu Sąjungų Tarpt. Konfe
deracija ir profesinių sąjun
gų sekretariatais.

Centras organizuoja savo 
narių (10 tautybių) jauni
mui profesinio pasitobulini
mo kursus. Kursai remiami 
Tarptaut. Konfederacijos ir 
profesinių sąjungų tų kraštų, 
kuriuose jie vyksta. Kursai 
yra buvę Austrijoj. Belgijoj, 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Šve
dijoj ir Italijoj.

Kursuose ir seminaruose 
paruošiami ir iš tremtinių 
pareigūnai profesinėms są
jungoms tų kraštų, kuriuose 
tremtiniai gyvena.

Nuo 1955 metų Centras 
organizavo profesinio apmo
kymo ir lavinimo 30 kursų Į- 
vairiuose Europos kraštuose- 
Kiekvienuose kursuose daly
vavo po 30-50 jaunuolių iš 
Rytų Europos ir kitų kraštų, 
ne tik europiečių, bet ir iš 
Madagaskaro, Kongo, Ka
merūno, Libanono, Alžiro, 
Porto Rico, Kolumbijos, So- 
malijos. Turkijos. Graikijos. 
Syrijos ir Maltos.

Jauniesiems profesinių

new/^*-/^ phone brings the lighted dial 

right to you so it can go almost anywhere
Catl your Telephone Business Oftiee or ask your ’.efepbone man.

Nevv England Telephone
Fart M Naanw<d« mc bysua

A.

kS Z

grupių nariams metų ketvir
čiais leidžiamas mokslinimo 
biuletenis "Geuerkschaftli- 
che Schulungsblaetter“ ang
lų. prancūzų ir vokiečių kal
bomis.

Pabaltiečių tautinės gru
pės — estai, latviai ir lietu
viai — leidžia savo biulete
nius. Lietuvių kalba jau vie
nuolikti metai išeina Londo
ne "Darbininkų Balsas“.

7-me Profesinių Sąjungų 
Centro Egzilėje Konpjese 
lietuvių grupei atstovavo Ju
lius Dūda, Jonas Glemža ir 
Jonas Petraitis. Į Centro Ta
rybą iŠ lietuvių grupės iš
rinkti Juozas Vilčinskas į 
(Anglija) ir Jonas Petraitis 
(V Vokietija), kandidatu 
Jonas Glemža.

Į Centro Valdybą išrink
tas Jonas Petraitis.

Kongresą žodžiu ir raš
tais sveikino viso pasaulio 
profesinės sąjungos. Austri
jos profesinės sąjungos la
bai draugiškai kongresą 
globojo, parūpindamos da
lyviams viešbučius ir širdin
gai priimdamos.

J. GI.

REZOLIUCIJA
1966 m. balandžio mėn. 

22-24 dienomis Vienoje su
sirinkęs 7-sis Laisvųjų Pro
fesinių Sąjungų Centro Eg
zilėje Kongresas konstata-; 
vo:

Bandymai Rytų ir Vidu
rio Europos kraštuose igy
vendinti esminius pakeiti-, 
mus ūkinėje ir socialinėje 
srityse valdančiųjų komu
nistų sluoksniuose, ypač gi 
partinėse viršūnėse susilau
kia stipraus pasipriešinimo.

Nors apie stalinistinių lai
kų metodų grįžimą kalbėti 
netenka, bet svarbūs demo
kratiniai bei socialiniai dar
bininkijos reikalavimai, ku-’ 
rie vyriausybių dažnai būna 
pripažįstami, nėra vykdomi-

Esminiai komunistinės1 
diktatūros bruožai, o tuo pa-; 
čiu ir jos valdymo ribose; 
naudojami metodai, nors ta
riamai laisvesni, lieka nepa-| 
sikeitę.

Monopolinių komunistinių 
partijų taktikos pakeitimai 
laisvųjų kraštų daugumoje 
siekia sudaryti Įspūdį, kad 
komunizmas, 20-me Parti
jos kongrese pasmerkus Sta
liną, tapo humaniškesnis.

Komunistinių valdovų pa
naudojamos priemonės soci
alinėje srityje bei racionali
zacijos metodai, kuriais 
bandoma nuostolingas Įmo-

CHINA
KUNLUN MTS

Čia matome, kame Kinija išsprogdino savo trečiąją ato
minę bombą.

Kas kitur rašoma
PALECKIS PRISIPAŽĮSTA

BUVĘS APGAUTAS
Istorija, kaip "preziden

tas*4 Paleckis pasirašė peti
cijos Jungtinėms Tautoms 
lapą, žinoma. Jam tas labai 
nemalonu, todėl grįžęs i Vil
nių. Tiesai parašė ilgą 
straipsni (gegužės 8 d-) apie i 
savo kelionę. Jame jis sten-, 
giasi ir tos istorijos eigą sa
vaip nupasakoti, kad savo 
"nuodėmę“ galėtų sušvel
ninti. bet vis dėlto jis prisi
pažįsta, kad Reisgytė jį ap
gavo.

Štai kaip jis rašo:
"Dar vieną spektaklį re

akcininkai suiuošė mūsų de
legacijai išvykstant iš Sid

nes ūkiškomis reformomis 
padalyti pelningomis, atve
dė prie nedarbo ir socialinės 
padėties pablogėjimo.

Rytų ir Vidurio Europos' 
darbininkija, iš kurios, ūkio 
modernizaciją bevykdant, 
reikalaujama itin didelės 
darbo įtampos, neturi vilties1 
susilaukti teisingos liaudies Į 
ūkio pajamų dalies. Taip y-1 
ra dėl to. kad komunistų val-i 
domuose kraštuose laisvos 
profesinės sąjungos nėra to
leruojamos ir yra uždraus
tos.

Kai kuriuose komunisti
niuose -kraštuose besiple
čiantis nedarbas dar labiau 
suvaržys ir taip jau minima
lias darbininkijos galimy
bes orinti savo interesus.

Kongresas protestuoja 
prieš Maskvos vyriausybės 
politiką, kuri Sovietų Sąjun- • 
gos tautas diskriminuota ir J 
jų tautines, ūkines ir kultūri
nes teises grubiai pažeidžia-

nėjau? aerouosto. Ten nuva 
žiavus, draugai iš pasiunti 
nybės pranešė, kad yra atvy
kusi grupė pažangių lietu
vių. kurie nori su manim pa
sikalbėti. Tuo tarpu susitel
kė ir Sidnėjaus laikraščių 
žurnalistai, kurie pareiškė 
norą pasikalbėti apie Tarp
parlamentinės sesijos išda
vas. Tuoj atsirado užfiksavi
mo aparatai ir televizijos 
transliatoriai. To pasikalbė
jimo metu ir įvyko istorija, 
kuri buvo aprašyta "Prav- 
dos“ feljetone "Damos su 
popieriaus lapukais“. Tiktai 
tikslumo dėlei turiu pasaky
ti, kad i mane kreipėsi ne 
tiesiog "dama su baltomis 
pirštinaitėmis“, o mūsų de
legacijos dalyvis padėjo 
prieš mane užrašų knygelę ir 
pasakė, kad esu prašomas 
duoti autografą.

"Paprastai į tokius prašy
mus kitur atsakinėdavau, 
kad nesu nei boksininkas, 
nei kino artistas, tad auto
grafų nedavinėju. Bet Aust
ralijoje teko kelis kartus su 
ta taisykle prasižengti, nes 
čia į parlamentarus dažnai 
kreipdavosi dėl autografų ir 
per priėmimus, per oficiales 
vaišes bei kitomis progomis. 
Ir darbininkų klube Volon- 
gonge, kur buvome užsukę 
pakeliui iš Sidnėjaus į Kan
berą. mūsų deputatai paliko 
kelis autografus.

"Tad ir šį kartą, atsakinė
damas į žurnalistų klausi
mus. pabrėžiau autografą 
manydamas, kad tai kas 
nors iš draugų jo paprašė. 
Tačiau iš atsargumo auto
grafą padėjau prie pat po
pieriuko krašto, kad negalė
tų viršuje ko nors prirašyti. 
Tik paskui pamačiau, kad 
užrašų knygutė pateko į ne-

Labai gražiai minėdamas 
Kiprą Bielinį. A. Mingis 
1966 m. Sėjos Nr. 1 psl- 49 
tarp kitko rašo:

"Ar jau iš tikrųjų yra to
kia šventa ir neklaidinga to
ji maiksistinio sociaiizmo 
klasių kovos dogma.. Gali 
oūti. Vakarų Vokietijos ir 
kai kurių kitų Europos kraš
tų socialdemokratų partijų 
pačių pagrindų ir programų 
revizija ateityje turės įtakos 
ir mūsų socialdemokra
tams“.

Aš, jausdamasis didelis 
Sėjos ir Keleivio bičiulis, 
kaip is šalies stebėtojas, lie
tuvis, kuriam rūpi visi lie
tuviški reikalai, norėčiau 
pasakyti kiek kitaip. Skaitau 
Keleivi, bet ten jokio mark
sizmo nepastebiu, priešin
gai, matau, kad Keleivis pa
sisako prieš komunizmą ne 
mažiau, negu kiti mūsų laik
raščiai- Vlike, Alte ir visur 
kitur, kiek yra visuomenei 
žinoma, visą laiką socialde
mokratai veikia solidariai ir 
įvairiai ir daug, taipgi 
smerkdami tarybinį kolonia
lizmą visur ir ypač Lietuvoj 
ir uoliai veikią kad būtų at
statyta nepriklausoma Lie
tuva, nerodydami jokio 
marksizmo.

Kaip tiktai manyčiau, kad 
jie veikia per nuolaidžiai lie
tuviško demokratiškumo są
skaitom ir štai dėl ko. Aš. 
pavyzdžiui, kiekviena proga 
pabrėžčiau, kad turima gal
voje demokratinė nepri
klausoma. ne smetoninė dik
tatūros Lietuva taip, kaip 
krikščionių demokratų va
das prof. Tumėnas pasakė: 
"Lietuvos konstitucija, ne ši
ta, kuri dabar (Smetonai 
diktatoriaujant) veikia, bet 
tikroji, teisėta ..“ Taigi 
Steigiamojo Seimo 1922 m. 
priimta demokratinė konsti
tucija, o ne 1938 m. vadisti- 
nės santvarkos aktas

Šiuo klausimu Tumėno 
principo laikėsi visi univer
siteto profesoriai bei visi ki
ti tikri mūsų politikos vadai, 
ir todėl demokratiniais lai
kais prieš perversmą lietu
viai tautininkų neišrinkda
vo nei vieno į seimą, neskai
tant tų. praėjusių tik susiblo
kavus su liaudininkais, ir ti
kiu, kad lietuvių tauta, per
gyvenusi ir, žinoma, dar bai
sesnę tarybinę diktatūrą, 
dar labiau nenorės ir smeto
ninės diktatūros, nes ir ji 
kokia žiauri buvo, pakaks 
tik prisiminti tame pačiame

matytos damos rankas. Už
klausiau, kas ji "Aš lietu
vaitė.44 atsakė toji.“

Žinoma, netrūksta tame 
straipsny "gražių“ žodžių 
tiems, "kurie slepiasi už jų 
nugaros44, tai yra už jauni-Į 
mo — suaugusiems "dipu-, 
kams“. Jis ir koresponden
tus painformavęs, kokių bai
sių žmonių esama tų "dipu
kų“ tarpe, tik nesuskubęs iš
važiuodamas pasiimti jų są
rašo. Bet ir šiame savo 
straipsny jis iš tokių "hitle- \ 
rinių bendradarbių ir karo 
nusikaltėlių, žudikų“ tesu- 
mini Liudą čapą Antaną 
Beinorą Alfonsą Varną 
Juozą Arlauską Kazį Bri
džių. Antaną Žemaitį, Balį 
Križinauską, nurodydamas 
jų eitas pareigas Lietuvoje ir 
gyvenamąsias vietas Austra
lijoje.

Sėjos numery psl. 32 Zigmo 
Jonyne žodžius:

"Tačiau policijos ir kariš
kių delegacija primygtinai 
prašiusi nepasigailėti (ūki
ninkų streikininkų), nes nu
teistieji betardomi buvę taip 
daužomi, kad atkrėsta nuo 
kauki mėsa... paaiškėsią 
žvėriški policijos darbai, to
dėl daug geriau būsią juos 
sušaudyti*4-..

Be to. kitas krikščionių 
demokratų vadas prel. Kru
pavičius yra pasisakęs, kad 
jei nebūtų socialdemokratų, 
reikėtų juos išgalvoti, nes, 
esą, ir jie reikalingi visuo
menės pažangai- Ir aš todėl 
matau tarp paitijų svarbiau
sią skirtumą tik tokį, kiek 
kuri partija stengiasi grei
čiau padoriomis, leistino
mis ii- sąžiningomis priemo
nėmis stumti įvykius į visos 
žmonijos, taigi ir lietuvių, 
geresnį teisingesnį gyveni
mą.

Žinoma, tenka išskirti at
žagareivių. konservatorių 
partiją, kuriai rūpi tik jų 
siauros smetonėlės, elito, tai 
yra išrinktųjų laimingųjų 
gerovė, na, ir komunistų par
tiją. kuri kaip ir hitlerinė 
nacių partija, yra apgaulė, 
melas, cinizmas, teroras ir 
vergija nuo pradžios iki ga
lo.

A. Mingis baigdamas dar 
klausia, ar naujieji žmonės 
prilygs mus palikusiems lie
tuviškos socialdemokratijos 
šulams? Toks Dat klausimas— — -------------- JJ____ —

yra ir liaudininkams, nete
kusiems Mykolo Sleževi
čiaus Aš manau, kad Vlike, 
Alte ir kitose vietose ir vie
ni ir antri pajėgs dirbti, o ir 
svarbesniais atvejais visi 
stengsis prisiminti Sleževi
čių ir Kairi ir iš jų pavyzdžių 
semsis stiprybės.

PREZIDENTO BOSAS

Nemanykite, kad ir pre
zidentas neturi viršininko. 
Ir Įspėkite, kas tas viršinin
kas? Kitas gal pamanys, kad 
tai jo žmona, bet bus apsiri
kęs. Prezidento viršininkas 
yra jo virėja Zephyr Wright. 
negrė. Ji seniai verda John
sono šeimai. Iki prezidentą 
ištiko širdies smūgis, o vė
liau ir pūslės akmenų prie
puolis, jis mėgo gerai ir rie
biai pavalgyti. Dabar tas 
jam draudžiama, jis turi da
boti savo svorį, todėl ir val
giai turi būti negausūs kalo
rijomis.

Virėja Zephyr uoliai vyk
do visus gydytojų nurody
mus, todėl ir nuo preziden
to stalo kai kurie patiekalai 
išnyko, o ir duodami nebe 
tokie, kokie buvo anksčiau, 
ir gal mažesnio kiekio. Gali 
būti, kad prezidentas dėl to 
kiek ir pasiskundė, nes už
praeitos savaitės antradie
nio vakare jis, atėjęs vaka
rieniauti. rado ant stalo to
kį raštelį:

"Pone Prezidente! Jūs 
buvote mano bosas per ilgus 
metus, ir jūs man visuomet 
sakydavote, kad norite nu
mesti svorio, bet jūs patys 
iki šiol tam reikalui nieko 
nedarėte. Dabar aš būsiu jū
sų bosas. Valgykite, ką aš 
padedu ant stalo, nereika
laukite daugiau ir nesiskųs
kite“

Taip jam parašė virėja 
Zephyr.



Nr. 20, 1966 m. gegužės 18 KELEIVIS. SO. BOSTON Puslapis trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Mirė A. Strazdas

Prieš kelias savaites Ke
leivy jau buvo trumpai ra
šyta. kad š. m. balandžio 20 
d. Detroite mirė Antanas 
Strazdas. Kadangi velionis 
nebuvo iš tų eilinių žmoge
lių, kurie nei mažiausio pėd-

atsisveikino jo ilgametis bi
čiulis ir idėjos draugas LSS 
116 kp. pirmininkas Mikas 
Balčiūnas. Po laidotuvių ve-' 
lionio našlė surengė šerme
nų pietus, kuriuose dalyva
vo apie šimtas žmonių.

Liūdintiems velionio naš-
sako išeidami nepalieka, tai Onai, broliams Jonui ir 
veita ii reikalinga ji plačiau JU0Z11i- ° taipgi ir Lietuvoje 
prisiminti gyvenantiems seseriai Onai

Gimė Antanas Strazdas Makauskienei ir broliui Al-' 
1893 metais Utenos apskri- fonsu’ relšklu šlh3 užuojau- 
ty. Pakalnių valsčiuje, Vetei-
kių kaime. Atėjus mobiliza- Tau, Antanai, tebūna 
cijos i rusų kariuomenę lai- {en£ya laisvosios Amerikos 
kui ir gresiant pirmajam pa- zem^ —
sauliniam karui, 1914 m. ve Tai tyrimams skirtas povandeninis laivas The Star III. 

Jis yra 24.5 pėdu ilgio ir gali nusileisti iki 2.000 pėdu 
gilumon. Jis nuleistas i jūrą New Londone, Conn.

Ką svarsto Balfo valdyba
*__

Kartas nuo karto spaudo-' nėti po 300 dol kas mėnesi

PADĖKIM AUSTRALIJOS

JAUNIMUI

Australijos lietuvių jauni
mas su didžiausiu entuziaz- Je pasirodo trumpos žinutės, duona:. Kolumbijoje ren-

lionis atvyko i Ameriką- 
Man neteko patilti, kuriuose 
JAV miestuose ir po kiek 
metų jis išgyveno, bet Chi
cagoje tai bus trumpiau ar

Ar Detroite gims 

vaikų teatras?

Jau ne kaitą mus stebino CHICAGO, ILL. 
Lietuviškos gimnazijos 

50 m. sukaktis
žiaus dalj praleido Detroite, i tminkai, ir ansambliukas- ~ pradžia ir Detroitui rei-

mu įuošiasi atvykti i Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą. Jis šiais Jaunimo Me- 

i tais sausio mėnesi suruošė 
Australijos Jaunimo Kong- 

| resą. o vasario mėnesį labai 
gražiai minėjo Vasario 16 
sukakti. Balandžio mėnesį 
Australijos jaunimas išgar
sėjo demonstracijomis prieš 
Paleckį, ypatingai per Jūra
tę Reisgytę. kuri vos 16 me
tų sugebėjo „apstatyti“ seną 
Paleckį, išgaudama jo para
šą Jaunimo Peticijai, šitie 
žygiai atkreipė viso pasaulio 
dėmesį į lietuvius ir paverg
tą Lietuvą, iškėlė išeivijos 
pastangas ir jaunimo žygius 

i už jos laisvę.

į Pasaulio Lietuvių Jauni- 
į mo Kongreso tikslas yra at
kreipti viso pasaulio dėme

kad tada ir tada posėdžiavo giama maža prieglauda, 
Balfo Centro valdyba. Retai valdyba paskiria 250 dol- 4 
kada plačiau nurodoma, ką senukų miegamiesiems į- 
toji vaidyba švaisto Ji ren- rengti. Čia pat svarstomos 
kasi posėdžių bent kaitą per neseniai iš Lietuvos į Euro- 
mėnesį, esant reikalui ir daž- pą atvykusio studento bėdos, 
niau. Balfo Centro valdyba Jo Lietuvoje atliktų studijų 
susideda iš 8 asmenų ir yra nepripažįsta, reikia jas at- 
išrinkta Balfo direktoriato. naujinti, o lėšų ne tik studi- 
kurį sudaro Balfo seimo joms, bet ir kasdieninei duo- 
rinkt? asmens- nai nėra. Vėl i Balfą kreipia-
Automatiški šaipo, darbai Si jauna gabi'studentė kuri 

nori mokytis, bet tremtiniai
Daug Balfo darbų centro ir ligoti tėvai jai negali pa- 

įstaiga atlieka be valdybos dėti.
posėdžio, automatiškai. To- Kaip akimirka prabėga 
kia šalpa yra direktoriato ar dvi valandos: vicepirminin- 
Centro valdybos nutarta iš kė tuvi skubėti į stotį, pirmi- 
anksto. Pvz., automatiškai ninkas nori greičiau išvykti 
pervedamos nominuotos — į tolimą Providence, R.I. 
šalpai skirtos pinigų sumos Reikia stebėtis, kad visi 
tremtinių mokykloms, ligo- Balffe Centro valdybos na
mams ar šelpiamiesiems. Jei riai ne tik uoliai posėdžius 
tik yra prašymas, rekomen- lanko, bet ir aktyviai juose 
dacijos, be gailesčio siunčia- reiškiasi. Jie negauna jokio 
mi vaistų paketėliai, vaitotų atlyginimo nei už sugaištą

-- „ , „ , r, r, + II ----- Vilniaus Vytauto Didžio-; sį į lietuvių tautos kančias.
jaunas tapęs Fordo fabrikų į1 e i oi et gi o jęaijnga dar septynis kartus jo Gimnazijos 50 metų su- Jaunimas jau visame laisva-
darbimnku ir pas Fordą iš- jaunimo ne uz a, i ' jam septvnis, kad be gėdos, kakties minėjimas bus gegu- jame pasaulyje smarkiai su-, rūbų siuntiniai, knygos ir kt. laika, nei už kai kuriu toli- 
dirbęs virš 40 metų, iki pen- tinkamų vadovų vis stokoja. * - - t^-- pasijustume ; žės 28 d. Jaunimo Centre:! Judo ir renkasi į didingą iri Taip r ' ‘
sijos. Piimajai žmonai 1954 Bet \a, ladosi keletas en- savo pareigą atlikę. Skaity- 7 vai. vak. akademija ku-! prasmingą savo kongresą, metais mirus, po metų vedė tuziastų. Nori išjudinti Der- toįas {Jus pgtebėjęs, kad LF rioje pagrindinę Raibį paša- 
našlę Oną Juzėmenę ir su ja 1 jaunuoly ną. Kad jiems įa.’ję0S komitetas čia įsisteige kys Bostono Laisvės Varpo 
ramiai gyveno, leisdami, būtų scenoje di ariau. yra į- prješ mažiau kaip pusmeti, vedėjas, baigęs minėtą gim-į 
pensininko amžių 1 ‘----------------

Susipažinau su velioniu, 
kaip ir su daugeliu kitų veik
lesniu lietuviu, prieš 17 me
tu, tik į šį kraštą atvykęs.
Nuo to laiko su juo tekdavo

Australijos lietuvių jauni
mas ruošėsi į PLJK atvykti

- . _ ’ - . , m: ivc įnagio. vt ivcAAjy » v i - -
tiaukta n keletas suaugusių. ( yajus gj įęSjs jkj 1963 me- naziją Petras Viščinis, o ,SaVO esomis, nors
Dabar repetuojama eiliuota tu vasario 16 d 
pasaka, kuri bus pastatyta 
Lietuvių namuose Memorial 
Day proga gegužės 30 d 
Vaidintojų amžius tarp 5 ir 

susitikti daugelį kartų tiek 50 metų ( tik, kaip jau mi- 
socialdemokratu susirinki- nėjau, tų „senių“ tebus vie- vestuoti, 
muose. tiek ir visokiuose lie- nag kitas). Tikslus vaidini- 
tuviškuose parengimuose- mo pradžios laikas ir kitos
LSS 116 kuooos susirinkimui smulkmenos bus paskelbta te- fki šiol jau surinkta ket- dvj_ju tonių romana
velionis niekada nepraleis-i vėliau per spaudą ir radiją, i *r J^u gauna-;

8:30 vai. vak. ten pat vaka. jiems kelionė yra toliausia
ir brangiausia. Bet jiems dar 
trūksta 2,500 dolerių.

ALMENAS, JASMANTAS „Margučio“ radijo pro- 
GAVO PREMIJAS grama pirmoji Chicagoje

vvstuvu, u jų p«*iun.«iivimo 1 Lietuviu Rašvtoiu Dr-ios suor8an^zavo specialų Fon-
šelpri visoki lietuvišką kui- .. - 5 ^- |dą Jūratei Reisgytei į JAV. . . , ? = i grožines literatūros nremiia.. . ... ” , x- T±_tūrini ludėjimą šiame kras- b r - .,a a.i«MiiiAc -n-innm. ...»

Primenu, kad Lietuvių rlene' 
Fondui iki to laiko norima 
surinkti vieną milioną do
lerių. tuos pinigus gerai in- 

o jų palūkanomis

' iš Australijos atvyira- 
’U-I

jiepaskirta Kaziui Almenui už jau atsjuntė pLJK Finansų
Komisijai 200 dol. JAV LB

pat valdybos yra nutar- n,as keliones. Priešingai, 
ta, kad be svarstymo posė- vykdami į posėdžius, dažnai 
dyje tuoj pat siųsti naujų atveža rūbų ar vietoje su- 
medžiagų siuntinius Sibiran rinktas aukas. Pvz., dr- E. 
ar buv. Sibiro tremtiniams Armanienė į posėdžius at- 
bei mokėti pašalpą iki 25 vyksta beveik visada su pi- 
dol. skurdan patekusioms nigais Balfo šalpai: tai tas, 
tremtinių šeimoms. Jei Balfo tai anas jai davęs. Kun. V 
skyriaus valdyba nutaria ką Martinkus atgabena rūbų. 
noi'S sušelpti iki 50 dol., toji Kitas Įdomus reiškinys, 
šalpa taip pat išmokama be kad nors valdybos nariai la- 
Centro valdybos nutarimo., bai skiriasi savo pažiūrom, 
Jei yra garantijos, tada be politika, išsilavinimu, pro- 
Cęntro valdybos nutarimo, fesiia. bet visi dirba labai 
išduodami afidevitai. reika- sutartinai- Beveik visi spren- 
lingi imigracijai- Supranta- dimai būna sutartiniai, be 
ma. kad eiliniai centro raš- balsavimų. Gal dėl to, kad 
tinės darbai ar smulki Balfo lietuvio kančia, artimo mei-

bet visada dalyvaudavo di- teatro bandymas, kurio pasi-i 9olenV’P.Ionao nanaiK- 
skusijose. kokios tik jos be- sekimas ar nesėkmė nulems tuo gyvi pasistato sau gra
būtų. Nors i kuopos valdybą ateities planus, 
eiti nesutikdavo (neatmenu, į 
ar jis buvo kada v-bos na
riu). bet i visokias komisi
jas, vpač i parengimų komi
siją tai dažnai įeidavo ir sa-

Ruošiasi Dainų šventėn

Kad Detroito lietuviai do-

žiausią paminklą, nes visų 
narių pavardės bus išleistos 
atskira knyga ir su pagarba 
bus minimos ir po daugelio 
metų.

Alfonsas Nakas

ta, IUOJ pat buueju oiv ttui
Visi pinigai jau persiųsti į 
Australiją, ir Jūratė Reisgy
tė atvažiuoja.

namų priežiūra taip pat re
tai gaišina Centro valdybą.

vo pareigas ten gražiai at- Chicagoje liepos 3 d
likdavo.

Prieš kelerius metus, vie
no išvažiavimo į gamta me
tu. buvo daug dainuota. J 
dainavima įsijungė ir Anta
nas. Nustebau ir jo balso 
srinrvbe ir muzikine klausa.

įvykstančia Dainų švente, 
matyti iš sekančio įvykio. 
Balandžio 30 d. šv. Antano: 
parapijos ir Aušros litua-’ 
nistinės mokyklos chorai 
rengė bendra dainų vakara. 
Buvo paskelbta, kad tai lyg;

LAWRENCE, MASS. 

Metinės pamaldos ir

gegužine

GARDNER, MASS.

Nustojo veikusi 
Šv. Petro-Povilo Dr-ja
Balandžio 5 d nustojo ir Kanados lietuvius skubiai

veikus prieš 61 metus įsteig- paremti Australijos jaunimo 
ta Šv. Petro ir Povilo Vyrų kelionę, siunčiant savo au- 
Pašalpinė Draugija. Pinigų kas ir pageidavimus PLJK 
dar turėjo per $8,000, kurie|Finansų Komisijai: 
išdalinti nariams. j

Draugija išvarė gilią vagą Lithunian >Youth Congress, 
vietos lietuvių gyvenime.

Mirė

Mirė Jokūbas Vėjelis, 84

lė visus sujungia.
Kun. L Jankus

ARCHITEKTŪROS 
PARODA

Jaunimo Kongreso metu 
Chicagoje nuo birželio 25 
iki liepos 10 d. bus archi
tektūros paroda, kurioje ga
li dalyvauti viso pasaulio 

tas protokolas, išklausyti lietuviai architektai ir inži- 
valdybos narių pranešimai, nieriai. ne vyresni kaip 45 m. 
įeikalų vedėjas nušvietė Norintieji dalyvauti iki 
skyrių veiklą bei kitas arti- birželio 10 d praneša 
mas Balfo problemas. Po to ALIAS Chicagos skyriaus 
tuoj kibta į kietesnius riešu- architektų sekcijos vadovui 
tus. Vicepirm. advokatė dr. areb. Albertui Kereliui 
E. Armanienė aiškino valdy- (2615 W. 71 St., Chicago, 
bai turto palikimo bylą (ga- IU., tel. 471-1778. aiba arch. 
na painią(. esančią Kalifor- L. Stankaičiui. 7355 So. 
nijoje. Ten yra palikta tęs- Richmond Avė., Chicago, 
tamentu Balfui keli tūkstan- IU.. tel- 778-6501. 
čiai dolerių, bet yra vilties Pranešant reikia duoti šių 
gauti daugiau, jei bus deda- žinių: dalyvaujančio vardą, 
ma pastangų. Visi posėdžio pavardę, adresą ir užimamą 
dalyviai diskutavo direkto- plotą-
rių suvažiavimo Clevelande Eksponatus reikia atsiųsti 
darbotvarkę ir pavedė reika- iki birželio 20 d. 
lu vedėjui ją atspausti.:

Ką svarsto valdyba?
Kiekvienas Centro valdy

bos posėdis būna vis kitoks. 
Labai prašome visus JAV j Čia labai trumpai surašysiu 

tipišką, eilinį š m. gegužės 
3 d- 2-jų valandų posėdį.

Posėdžio pradžioje atlikta 
formalieji darbai: patvirtin-

c/o Mrs. B- Juodikis 
1794 East 227 Street, 
Cleveland, Ohio. 44117________  ______________ . Lietuvių Tautinė Katalikų į

Klausinėdamas ii ir kitus, į £ gemalinė repeticija, nes j a jja kasmet iškilmingai k m ahnd,,
sužinoiau, kad jaunystėje Į>us dainuojamos Dainų ) . . o-im i m. Kmene 82 m., abudu
velionis vra buvęs nepapras- šventei numatytos dainos. /Memorial Pavi i is Biizų apy inkes, įefoima-, ---- o„_

prj. Nors tai buvo trečias iš eilės (Memorial Bay). j t^i; Mickuniene. 80 m., nuo žiuojančio jaunimo giminių
per tris gretimus savaitga- T ~Va., , Batakių. Tauragės apskr., j pažjstamų paramos. Jiem

n X p« ■ R.udolfas B?,us’ 33 m- žuvo gal gyvenime bus tokia vie

tai puikus dainorius. 
klausės chorams ir šiaip mie-

Ypatingai prašome atva-

lai dainuodavęs. Mano na-| bus koncertas, žmonių prisi- Lowe], Methuen Mass
eismo nelaimėje, gimęs So. nintelė proga dalyvauti PL 
Bostone, palikęs žmoną, du JK ?u Australijos jaunimo

žinties metu tik tą vieninteli rinko pilnutėlė Lietuvių na
mų salė. Šv. Antano chorui šiemet pamaldos bus ge-
dirigavo Albertas Mateika, gūžės 30 dieną, pirmadienį, ^aiiku^ii Motiną Oną Žalut- fjeiegacija atvažiuoja: 
o vaikams — Stasys Sližys. ‘

r Abu chorai pasirodė gana

karta ii<’ tebuvo pragydus..
Be LSS 116 kuono-. velio. 

nis dar priklausė ir SLA. 352 
kuopai. O io mėgiamiausia,
snauda buvo Keleivis ir Į gerau Reikėjo taipgi stebė- 
Nauiienos- Minimus abu I t5s vaikučių gražia lietuvių
laikraščius skaitė, atrodo.! kalbos tartjm — necingo ne po pamaldų bus gegužinė 
nuo pat atvvkimo i ši krašta. vienas zod!s. (pienie) puikioje vietoje

No^ velionis mirė savai- Į. gamtos atžvilgiu, šokiams
tės vidurv ir dar visai ne- le LB. Tarybos suvažiavimo ži if dyi Bug 
lauktai širdimi, nei dienos '; įal^: ku™ ^rPe ?uvo _ir

11 vai ryto Tautinėse kapi
nėse, kurias laikys kun. Ju
lius Gaspariūnas-

kieno*
Į Delegacijos pirmininkas 

Klek dar yra lietuvių Romualdas Cibas. Jr., Jieva 
Senas vietos gyventojas Didžvtė. Martynas Didžys, 

Boleslovas Čiakatauskas su- Algimantas K. Kazlauskas 
rašė, kiek čia dar gyvena lie- (jis jau atvyko į JAV). Ju- 
tuvių, atvykusių prieš Pir- dita kelakauskaitė, Ina Kun- 
mąjį pasaulinį karą. Jis su- čiūnienė. Daiva Lebutytė, 
skaičiavo 100, o Višniauskas Daina Maželvtė. J. Pullinen,

Svarstyta busimojo rudens 
metu seimo vietovė ir laikas. 
Palukštentos ir Balfo įstatų 
reformos.

JULIAUS JUŠKOS 

ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI
Prieš porą metų Brooklv-

rerfrres). bet visuomenė i Tremosios Dainų šventės 
kažkaip sužinoin. Su An,a. reneiinokomlsljOSSefaS Ma
nu atsisveikinti i Charles' das VDe,k,s-
Steop-Stennnausko konlvčia 
atėio didelis būrvs lietuvių 
Jš Chicagos atvažiavęs velio
nio brolis Juozas, o iš Los 
Angeles — posūnis Frank 
Yuzėnas. Karstas buvo ap
statytas daugelių gražiu gė
lių vainiku- Balandžio 23 d.

Po to tuoj kibta į šalpos ne mirė Julius Juška, Ame- 
prašymus: senukas, invali- rikoje žinomas kaip Juliusnė programa, šokiai, kuriem I darswado 31 Taiiri čia dar Pajauta Pullinen, Jūratė | Prasvn*us: senukas- mvan- riKoje žinoma. Kaip j . vajaus Stasys ir Madislo-I £ ^„’uJų^te^’lS, t S. Danutė Skuodui- d« •r.“*™ Alnoje ^įa.^dam^siek tiek

Lankėsi LF vadovai
Lietuviu Fondo valdybos 

pirmininkas dr Antanas 
Razma ir Clevelando LF 

talkos organizatorius dr. 
Edvardas Lenkauskas LB

velionio kūnas buvo išlydė- suvažiavimo proga lankėsi 
tas i Woodmere kapines. Detroite ir čia su vietiniais

Tiek koplvčioj'e. tiek ir; LF talkininkais bei spaudos 
kapinėse jautriai su velioniu1 atstovais turėjo pasitarimą

va Kandrutai. Skanūs už-l 
kandžiai, kuriuos pagamins 
prityrę šeimininkai Juozas ir 
Ona Raskovai. Be to, bus į- 
vairių laimėjimų vaikučiams 
ir suaugusiems, kuriuos tvar
kys pii m. Leopoldas Pieslak.

Visi yra prašomi tą dieną 
skirti mūsų ruošiamom iš
kilmėm.

Kleb. kun. J. Gaspariūnas 

ir Parapijos Komitetas

muo.
Vyks j Lietuvą

Šią vasarą rengiasi Lietu
vą aplankyti Bronė ir Alek-

tė, Balys Stankūnavičius, 
Antanas Stepanas, Vytautas 
Straukas, Algirdas Šimkus, 
Nijolė Vaičiurgytė. Dana 
Vingrrtė, Kazys Zdanavi-

sas Juškos ir Aleksas Glėbą- čjus Ramunė Zinkutė ir Rū- 
vičius. ta žiedaitė. Viso 21.

Atidarys vasarnamį Kartu su jaunimu atva-
. .Lietuvių vasarnamis ati- žiuoja ir daugiau Australijos 
daromas gefužės 30 d. Visi lietuvių. Padėkite Australi- 
kviečiami atsilankyti Šeimi-j jos jaunimui atvažiuoti į 
ninkaus Nazarienė ir Aukš- PLJK-

tikalnienė. 1 V. Kamantas

badauja, Sibiro kankinė turto. Tarpe Įpėdinių gali 
Lenkijoje apkurto, prašo būti ir tūlas Adolfas -Juška, 
klauso*? aparato: Sibiro kan- kuris 1946 metais ieškojo 
kinys TB sanatorijoje prašo Juliaus Juškos, o vėliau iš 
labai brangių vaistų- šešios Vokietijos persikėlė į Bra- 
šeimos iš Lietuvos prašo pa- ziliją Juliaus Juškos gimi- 
galbos, kuri posėdyje ir pa- nės arba apie juos žinantie- 
skiriama. Vasario 16 gimna- ji malonėkite rašyti Lietuvos 
ziįa prašo pinigų duonai. Generaliniam Konsulatui to- 
Gimnazija. pradėdama nau- kiu adresu:
jus mokslo metus, turi lygiai 
tiek markių, kiek yra skubiai 
mokėtinų skolų. Valdyba 
nutaria kaip ir iki šiol siunti-

Consulate General of 
Lithuania 
41 West 82 Street 
New York, N.Y. 10024
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Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš pavergtos Lietuvos j
Be Maskvos nė telefono 

negauna

Serga O* Lukauskaitė

Sunkiai susirgo ir pagul-
Tuo metu. kada didžiuo- ^laul‘« 1‘g^ir.en Ona 

jamas., Kad jau iš Vilniaus LukausKa.te-PosK.ene. pla- 
net ir į Kauną ar šiaudus $'a‘ J-.eu.voje žinomo advo- 
esą ar netrukus būsią galima
telefonuoti automatiškai (ir 
kai kitur automatiniai tele
fonai siekia per \isą konti
nentą).. Naujosios Vilnios 
muzikos mokykla telefono 
iš viso dar neturi ir veltui 
stengiasi gauti bent lygia- Vilniaus miesto statybos 
greti telefoną (ant vienos Ii- komoinato ciarOminkai "ge- 
nijos) su gretima pi adine ganiame parade“ ėjo su 
mokykla. Tėvų komiteto pir-. nesu geiktais piaka-
mininkas per Sov. Lit v a Lais jf piesiniais skeibian- 
laikrasti teiraujasi, nejaugi: ciais pasididžiavimą. esą jie 
tokio klausimo negalima su- per ketul jg šių metų mene- 
tvarkyti be Ryšių muusteii- slus - vilniečiams atidavė 
jos sprendimo.-. Ryšių mi- naucĮoiįg / naujus butus*4, 
nisterijos padalinys Sąjun- j_-et atilmetikos pramoku- 
ginė-respublikinė micisten- sjerns stebėtojams tas skai- 
ja). yra ten pat. Vilniuje, eius pievesavo plakatuose

Stanisiovo Lukauskio 
ouktė, Stalino laikais kele
rius metus išbuvusi koncent
racijos stovykloje.

Nė po 25 metų nėra vilties 

gauti butą

Buvęs jūrininkas Royal B. Shaw (kairėj) iš laivyno 
gaus $100,000. Prieš 16 metu teismas jį buvo nutringu 
už valdinio turto išeikvojimą, bet dabar aukščiausias 
teismas jį išteisino. Dešinėje Bostono kavinės savinin
kas Charles Zappala, pas kurj Shav tarnauja.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ
bet be Maskvos viršininkų i.e tiek pasididžiavimu, kiek
leidimo teleiono mokykloje, apėjimu, kad butų statyba 
kažkaip nepajėgia pengti. vnniuje tebėra

(Tęsinys)

(Eito)

Darbininkai bruzda prieš 

viršininkus

mažiausia 
peipus atsitikusi nuo būtinai 
ieiKaiingos normos Nes 847 
butai per keturis mėnesius— 
jei dalykai taip eitų ir to- 

— žada tik pustrečio!

JASTREBCEVAS
GRŪMOJA

Dar gerokai prieš preky
bos nacionalizaciją nei iš

Nr. 20, 1966 m. gegužės 18

Svarbios knygos
Gavome šias knygas:

| ta privataus "sektoriaus“, Į 
kaip ten įprasta vadinti. Tai 
geležinkelių stotyse nešikai,; 
kurie pagelbsti keleiviams 
panėšėti lagaminus, ir namų 
pramonė (kuštamoje proiz- 
vodstvo): visokios rankomis 
iš žagarų arba medžių šak
nų pintos kasės, pintinės, 
šluotos, švilpos, na -. ir ru-i 
siškos vyžos... priklausė jau! 
re visasąjunginei "visuome-j 
nei“, bet jų gamintojams.
Savaime suprantama, kad ir
nešikai, ir beržinių šluotų ri- Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
sėjai turėjo gauti atitinka-j a ♦aim trumai ir mintyj 1-oji dalis 302 psl.. mikštais 
mus leidimus verstis tuo viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
verslu ir mokėt, nustatytus vjršeIiai8 su ahieiu dali vardvnu kaina S5.00.
mokesčius. Bet šiaip ar taip, I jR .................................... S6.50
tai jau buvo sava pramone.

°rof. P. Pakarklio Kryžiuočių ralstybės santvarkos bruo- 
sau 17b psi., Kaina..................................................— $2.00

Antras vėl būdingesnis 
reiškinys iš visos pilkos so
vietinės mokestinės tvarkos 
tai tas kad vidaus reikalų! Oan Km ucio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
komisariato (NKVD) tam Į laba: įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra

šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................$3.00

kuklus, buvęs to paties de
partamento naujųjų daibų 
(ruošdavo mokestinių įsta
tymų projektus) referentas. 

Nustatvtu laikuŠiauliuose, Elrio batų f ab- šio, nei iš to sušaukiamas: -Nustatytu laiku suėjus j
rike (buv. burokų). įvyko• tūstančio butų per metus, Raune Darbo rūmuose mo- Pasėdžių salę. scenoje šalia 
komjaunuolių ir vėliau net 21 P° V1^ną naują utą kegcju inspektorių suvažia- nauj°j° direktoriaus ir vyr.
to faoiiko komunistų parti- šimtui gyventojų. Jei gyven- vlma; A tekius suvažia- referento A-K. sėdi du iki
jos narių bruzdėjimas prieš tojų skaičius Vilniuje nebe-j yimus piastai būdavo pra- to1 nematyti vyrai, kurių vie-
įabnko vyresnybę, pnes didėtų ir jei butai butų stato- • nešarr a p. ieg keiiag 53^^ no veidas ryškių aziato
fabriko skyrių vedėjus — mi r.oimalaus dydžio bei 
meistras. Ne politinis sąjū- normalaus patvarumo,, toks 
dis, o grynai
darbininkų

kad buių laiko pasiruošti, bruožų.
Posėdi atidaro direktoriuspolitinis sąju- . nes kiekvienas inspektorius ruseai atidaro aireKtc

skriaudžiamų skaičius butų jau patenkina. „adaivdavn ne ; J-B- »'■ kelk# iodii»is
pasisiusimas 111mas- Bet kai Matomi:anskai tokiu atve->u PadaiTdavo ne .”* Aliais žodžiais pa- -_Ket kai statomi apskai-; ,R k t bet ir ig sveikinęs suvažiavusius, pn-Įj tik mokestinę, bet ir iš viso 

ekonominio išsivystymo joprieš darbdavius ar ju atsto- čiuojant. kad žmogus turi 
v us meistrus dėl ju giubaus tenkintis maždaug devyniais 
elgesio su dainininkais, kvadratiniais metrais (di-
Bruzdėjimo iniciatyvos ėmė- aesntms šeimoms tenka dari 3uvedus j atįtinkamus su
si komjaunuoliai ir komunis- •.amau susispausti), ir kai . kiekvienas ga
lai ne dėl to, kad jie tokie, o daugybe skobomis pastatytų slisi(1al’vti 1)ilna
tik todėl, kad jiems ”d.ą- namų taip dažnai. reikalai-< j“
siau“. lr tai nedaug laimėjo: ja kone kapitalinio remon- būvio vaįzcia 
"įsivyravo ne taika, otik pa- to pirmaisiais menesiais po dabar— iš va-
liaubos“.— tašo Komjauni- fsikraustymo. ta. ir tas skai- R ,^mbin0 telefonu, 
mo Tiesa. Ir rašo, kad fabn- aus neteikta vilties Įsikurt. I b. ryų važiuok Be.
ke sklinda nusivylimas iro me ų, nei ve iau.. į pįga artimesnėm vietovėm.į 
kalbama. kad veltui sten-| . aus .gyven ojų B ~ tolimesnių apskričių 
gėmės: viršininkai visuomet skaičius dar didėja ir numa- kvjestieji vvkoų ,v| iaų 
teisūs: dabar dar pnsiken- tomą leisti jam didėti iki 1 J J b
tėsim“... Paaiškėjo, kad 3vu,oC0 (Us pat Kaune).
"klasių kova“ neišnyko ir Vien praeitais meUis Vil- 
gryrai "socialistinėje įmonė- niun atvyko naujų gyvento-

apskrityje ar rajone apžval
gą. Vėliau, susumavus viską

stato atvykusius pavardė
mis: draugai Jastrebcev ir

tikra grupė valdininkų, ku
rių atlyginimas anuo metu 
buvo tarp 6,000 ir 12,000 
rublių meUms. buvo laisvi 
nuo pajamų mokesčio.

Kad virš 12,000 rublių už
dirbantieji turėjo mokėti, 
kiekvienam buvo aišku ir 
supranUma. bet kad žemiau 
6,oiH) gaunantieji turėjo mo
kėti, mums buvo nesupran
tama ir atrodė labai nelo
giška.

Bet "draugas“ Mogilevič 
rnus stengėsi įtikinti tokia 
sovietine išmintimi- Jis net 
su tam tikru pasididžiavimu 
aiškino, kad tai viena iš dau
gelio sovietinių teisingumo 
dorybių.

— Sovietų Sąjungoj kiek
vienas turi teisę patekti į ši
tą grupę, — aiškino mūsų 
instruktorius. Kokio dar di-Mogilevic. Žinoma, rusišku j • , -, , •-- , j-T-j dėsnio kilmumo bereikia...papročiu buvo pavadinti dar

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
.879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
•»uvo $6.00, o dabar tik................................................. $2.00

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės įspūdžiai komuni8tu pavergtoje Lietuvoj 
45 puslapiai, kaina................................................... .. • $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .............................................................  $1.00

M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis
pnttiauiMi. kam*  ............................................ .......... ........$2.00

(Elta) 1 jų 8.4G0 daugiau, negu išvy- 
ko, o pridėjus natūralini;

Kokios ten pensijos

Sovietų statistikos įstai
gos pauaunys Vilniuje, va- 
uovaujainatj iioriso ouoaso- 
vo, gegužės 6 d. pasKeioė, 
kau moK“ tentoiijoj jau 
pasiekto trijų milicuų gy
ventojų skaičius. .'Apie susidėvėjusių n«

la pioga piopagaiK k> ai. naujajs seniesiems
Vnniuje užsimojo uar aitą, gyventojams nelieka kada 
pasididžiuoti..- pensijom o. pagajvotk Statybos tem
dom jaunimo Tiesoj geguže j j nepadvigubinus, skaičiai, 
b u. sun.iigejo apie ai sim-j kurjajf pasididžiuota plaka- 
tatuKstantimai 11 ny .oniniaij ^uQge^ žada ne butų klausi- 
SKaiciai Būtent. ) ar t- rpo išsprendimą, o neatlai- 
nmkų ir tarnautojų pe si- c^jaj k. grėsmingai atžy- 
nmKų esą jau 100,44 , ir, gjuojan^ją katastrofą, 
pernai jiems išmokėta 4b mi-, J (Elta)
nona’ oz8 tuKstanciai rublių
pensijų; 21 Loichozuose!„Rusk.a. UBn 
pensininkų esą 1(1,990. ir j 
jiems išmokėtais milionų
002 tūkstančiai rublių; 3) Gegužės 1 d. parodo Vil- 
Pasalpas gaunančių daugia- niuje priimti valdžios tribū- 
vaikių ar vienišų motinų esą noje buvo sustoję vietinės 
48,524. ir joms išmokėta pa- komunistų partijos diduo- 
salpų 4 miiionai 39 tūkstan- menės viršūnės: Sniečkus

je

gesiai.
Nuvykę radome ilgametį 

departamento direktorių Mi
ką Bliūdžiu jau pakeistą Jus
tino Baltrušaičio. Žmogus

ir vardais ir tėvavardžiais, 
bet maro atmintyje jie il
giau neišliko.

Pakyla "draugas“ Jas- 
trebeev- Aukščiau vidutinio, 
prakaulus, gal apie 50 metų 
Veidas su gera mongoliška 
ispauda, judesiai nervingi; 
kalba gana stipriai, bet ge
rokai prikimusiu balsu, lyg 
astmos pažeistu. Dantys pa
lipdavę ir gerokai išsišovę iš 
škorbuto pažeistų smegenų.

Jau uii mais žodžiais, kaip 
husaras per arimus, pasilei-

be priekaištų: tylus, ramus, į džia šuoliais
1 — My prišli na vsegda..-
Į Eto vy dolžny zapomnitj 

(Mes atvykome visam lai
kui.-. Jūs tai turite atsimin
ti...)

Arti pusantros valandos 
trukusioje kalboje kiek įma
nydamas stengėsi suniekinti

prieaugli — per metus mies
to gyventojų skaičius padi
dėjo iš viso apie 11 tūkstan
čių. -Jiems gi reiktų mažiau
sia trijų tūkstančių butų. Jei į sytojų tikrai Įdomus pareis- 
pastatys tik pustrečio tūks-i kimas: "Per pastaruosius 
tančio. tai vien prieauglis h*1“’ nepriklausomybę iš- 
dar negalės būti aprūpintas, kovojo dar 17 valstybių4.

namu Kaip Paleckis Izviestijose

rankas nuo 
Lietuvos!“

Barkauskas, Popovas, Ma- 
niušis, Songaila, Paleckis, 
Kairys, Griškevičius, Mac-

čiai rublių.
"Tegu šviečia saulė“, — 

džiūgauja K- Tiesa, pabėru- 
si tuos didžiulius skaičius. ! kevičius, Vilniaus įgulos ge-

Saulės "skaistumas“ pa- nerolai ir kiti pareigūnai, 
aiškėja, atlikus atitinkamus dar nenusipelnę oficialiuose 
dalybos veiksmus. Miestie- pranešimuose būti minimi 
čio vidutinė pensija išeina atskirai.
21 rublis mėnesiui, kolchozi- 

ninko — 9 rubliai mėnesiui,

nuo savo nemalinumų. taip Re nepriklausomybės lai- 
Maniušis nuo šio itin Įdo- • kotanų ir bet kokią min- 
maus fakto skubėjo nukreip- tį apie ją pagalvoti. Kalbą 
ti dėmėsi į.-. Vietnamą. Ta užbaigė grūmojimais: 
pačia linkme iš anksto, pa- — Slovo ne pomožet — 
gal agitpropo instrukcijas, Į knutom vnušim, knut ne po- 
slengtasi kreipti dėmesys ir možet — viselica vyučit- . 
plakatais ( ne tik Vilniuje,' (Žodis nepadėk—botagu į- 
bet ir Kaune ir kitose vieto- kvėpsim. botagas nepadės— 
se. kur tik buvo surengti ”ge- kartuvės išmokys...), 
gužiniai paradai“). Vilnių- —Revoliucija yra kova,
je lietuviams turėjo ypatin- o kovoj vienintelis siekis — 
gai kristi į akį plakatas su pergalė... Pusiaukelėje nx 
užrašu "Jankiai, šalin ran- nesus»osime. Bet kokį pasi- 
kas nuo Vietnamo“: juk pa- priešinimą sutriuškinsime, 
kanka jame pakeisti tik tris, nors kraujas upėm tekėtų-., 
raides pradžioj ir vieną žodį, Po šios kalbos mes jo dau- 
gale, ir išeina:— "Ruckiai, giau nebematėme. Po trum 
šalin rankas nuo Lietuvos!“ pos pertraukos nei scenoje 

Tiesoje įdėta nuotrauka iš su prezidiumu, nei salėje ne- 
eisenos bene pirmą kartą pasirodė.
pilna ne akmeninių, kaip. Likęs antrasis — ”drau- 
paprastai, o besišypsančių gas“ Mogi’.evičius. neaukš- 
veidų Ta besišypsanti jau- tas, apie 40 metų šatenas gu- 
nime grupė turėjo pagrindo delis. priminė bet kurį vidu- 
būti laiminga, palyginus su tini miesčionį, kalbėjo gry-
visais kitais, nes jiems pasi- nai apie sovietinę, mokestinę 

Prakalbą sakė ("ketvirta-'taikė nesti plakata su Įrašu, organizaciją, atitinkamus 
sis“) vietinio partijos CK kuriam jie tikrai nuoširdžiai mokestinius įstatymus ir jų 

daugiavaikių motinų paša-’.- sekretorius J. Maniušis, ku- pritarti, būtent: "Kolo- taikymo būdus
na — irai 9 rubliai mėne- rin k a Ibn i p hnvn tik vipnas <__NF.I“ Tš in kalbmpa

riui
irgi 9 rubliai mėne- rio kalboje buvo tik vienas nializmui ir ruismui—NE!“ Iš jo kalbos paaiškėjo,

(Elta) daugeliui ten buvusių kiau-’ (Elta) kad ii Sovietų Sąjungoje bū- tini kurpalį.

— Kokį procentą tokie iš
rinktieji sudaro NKVD dar
buotojų?

— Apie 2-3, — paaiškina į 
jis-

Vadinasi, iš šimto du ar 
trys turi viltį patekti tarp iš
rinktųjų Visi kiti turi lauk. 
ti nuo 30 iki 50 metų tos lai
mingos valandos... Ačiū!

Kiekvienas norintis pa
kilti turi stengtis valdžiai į- 
siteikti. O tos pastangos daž
nai kaštuoja artimo ilgametę 
tremtį arba net ir galvą. Tai
gi, viskas pagal pianą: uo
liau įaavinėsi liaudies prie-, 
sus“, aukščiau kilsi...

Trečias čia pat paaiškėjęs- 
sovietinio Teisingumo4 bruo
žas tai raštinių tarnautojų 
atostogos: juo žemesnis, tuo 
trum iresnės jo ar jos atosto
gos.

Nepriklausomoje Lietuvo
je ir direktorius ir sargas 
vienodomis atostogų teisė
mis naudojosi. Tuo tarpu be
klasėje Sovietijoje suskirs
tyti klasėmis, štai tau žadė
toji lygybė!

Priėjus prie grynai sovie
tinių moKestinių įstatymų 
nagrinėjimo, mūsų "profe
sorius klimpo nežinion kas 
kelintas žingsnis. Nepajėg
damas ar nesiimdamas rizi
kos, tuojau skelbia pertrau
ką ir šaukiasi Maskvą paaiš
kinimų.

Kiek apsipratęs, jau kitą 
rytą skundėsi:

— S vami trudno, tova- 
rišči.. Vy priamo na chodu 
lovite. (Su jumis sunku, 
draugai... Jūs stačiai prabė- 
goms (suprask: žodžius) 
gaudote).

Per trumpą laiką tokių su
važiavimu buvo net keturi: 
trys iki mokestinių įstaigų 
reformos ir ketvirtas jau 
pertvarkius jas pagal sovie-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemij sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduįjančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Metuvių fraternalinė organizacija __
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau; kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą __ En.
dowmcnt Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Atliance of America
307 West 36th Street, Nevv York, N.Y.10001
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

j

o /i
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— Sei. Maik, kaip tu vo
kuoji. ar karvė gali būti 
šventas gyvulys?

— Gali. tik ne visiems.
— Tai kaip tas išeina?
— Yra taip, tėve, kad vie

niems karvė gali būti šven
ta. o kitiems ne. Taip yra In
dijoje.

— O kur toks kraštas yra?
— Indija yra Azijoje, tė

ve. Tai yra labai didelis 
kraštas, gyventojų skaičium 
antras po Kinijos. Bet dabai 
ji yra skilusi i dvi priešinga^ 
valstybes- Didesnioji dalk 
vadinasi Indija, o mažesnio 
ji — Pakistanas Nelabai se 
niai buvo prasidėjęs tarp jr 
net susišaudymas.

— O kodėl jos skilo?
— Skilo kaip tik dėl kar

vių šventumo.
— Vot, vot, Maiki, jar 

prieisim prie tolko. Papa 
šakok man plačiau apie tas 
karves.

-— Indija, tėve, yra labai 
senas klastas, todėl labai at 
silikęs nuo jaunesnių krašti 
ir 'labai religingas. Vėles 
niaisiais laikais daug apšvie 
tos Indijon įnešė anglai, vit 
dėlto šventųjų karvių garbi 
nimas nėra išnykęs. Ka 
anglai nutarė iš Indijos pasi 
traukti, tai 1950-tais metai, 
buvo parašyta respubliko. 
konstitucija, tačiau ir toje 
konstitucijoje buvo įdėta, 
reikalavimas, kad valdži; 
rūpintųsi šventųjų karvii 
globa. Vyriausybei uždeda 
ma pareiga žiūrėti, kad kar 
vės ir veršiai nebūtų sker
džiami. Karvė Indijoj laba 
svarbus gyvulys, nes ji duo 
da pieno, palaiko žmonių gy 
vybę ir padeda dirbti—trau 
kia arklą ir vežimą- Ir jot 
negalima prie darbo užgau
ti, negalima mušti, jeigu ve
žimo nepaveža.

— Ar tenai nėra arklių?
— Bet karvė naudingesnė, 

tėve. res ji duoda pieno, t 
arklio nepamelši.

— Dac rait. Maiki: kaip 
ožio, taip ir arklio nepamel-v •
Sl.

— Bet karvių globa Indi. 
joje yra pavesta atskiroms 
valstijoms, o musulmonai 
karvių negarbina ir skerdžia 
jas mėsai. Kai anglai iš In
dijos pasitraukė, tai tarp in
dų ir musulmonų prasidėjo

kruvinos muštynės dėl šven- 
ų Karvių SKerdimo. Nega
udami sugyventi, turėjo vie- 

-d nuo Kitų skirtis. laip is 
.ienos respublikos pasiaarė 
dvi — Indija ir Pakistanas- 
zakistane uršeiau yia mu
sulmonų Bet liko jų ir Indi-
,oj, kur karves iaiKomos di- 
.eiej pagarboj. Cia yra net 
^įgai.uavija Karvėms gar- 
-mu, o musulmonai neis- 
.tfucia ir vis“Yieną Kitą kar- 
.ę pasneruzia. uei to indai 
.esciuai paKelė triukšmą 

Anies oavo valdžią, kad ne- 
jKvto Konstitucijos ir neap- 
.ugoja šventų Karvių, jie 

jtasn.a net i evonuciją pa- 
.eiti, savo gaivas paguiuyti, 
,eigu musuimonai paskers 
.ar nors vieną karvę. Jie la- 

piietaringi zmones.
— au, koman. koman. pa- 

akyk man daugiau apie 
,uos.

— Pas juos yra paprotyys. 
eve, numirusius deginti ant 
auzo. seniau jie ir naujagi- 
-i.us negmuavo, jei pasitai- 
.yuavn mergaite, nes mote- 
įskės pautus Indijoje buvo 
>aisi. įvai jos vyras numir
davo, tai jai jau nebūdavo 
nsuomeneje vietos- Todėl 
„ai mirusi jos vyrą deginda- 
-o. tai ir ji puidavo j lieps
nas. i ouei buvo paplitęs 
.oks Įsitikinimas, kad geriau 
įdeginti ją Teužaugusią. 
->et anglai tą baroanską pa
protį išnaikino.

— Maiki, man čia neaiš
ku. Kiek as atsimenu, tai 
.noKyti mūsų patriotai pri
mygtinai tvirtindavo, kad 
musų tauta yra kilusi iš In
dijos: nu, o tu dabar sakai, 
xad tie indai buvo barbarai. 
±ai kaip cia dabar išeina?

— išmintingi mūsų pat- 
. lotai to neskelbdavo. Kiek 
man žinoma. Simonas Dau- 
.rantas, Kudirka ir Basana
vičius tokių dalykų netvir- 
uno-Jie aiškino tiktai didin
gą mūsų tautos praeitį Lietu
voje, bet ne Indijoj Tiktai 
Karštagalviai, urapatriotai. 
sužinoję, kad indų šventraš
čio Raiboje, kuri vadinasi 
ianskritu. vienas kitas žodis 
atrodo lietuviškai, vaizdavo
si suradę Ameriką, atseit, 
kad mes esam kilę iš Indi
jos. Buvo ir tokių, kurie aiš-

kino. būsią mes kilę iš ro-i 
menų. kurių kalboje ugnis 
buvo vadinama igni. Tačiau 
aiškiausio lakto, kad mūsų 
kalba yra gimininga slavų 
kalbai, jie nenorėjo pripa
žinti. Arba mes indai, arba 
romėnai ir graikai, tik jokiu 
būdu ne slavų giminės. Tai 

i yra savotiškas fanatizmas, 
tėve. Nei viena tauta nėra 
savo kilmės pasirinkusi, ir 
viena kilmė negali būti gar
bingesnė už kitą, tai yra są
lygų poveikis. Ir slavai ne. 
visi lygūs. Pavyzdžiui, čekai, 
kurie paslinko toliau į vaka
ras ir susidūrė su pažengu- 
siom tautom, pasidarė kul
tūringi. o tuo tarpu jų bro
liai gudai, kurie ilgiau gy
veno giriose, toli nuo jų at
siliko.

— Maiki, geriausis dava- 
das. kad visi mes giminės, 
vra tas, kad visi Adomo ir 
Jievos vaikai- Todėl ir dabar 
mudu galim paduoti viens 
kitam ranką ir pasakyti: 
gudbai!

Baltijos valstybės Nuernbergo 
tribunole

B. KLOVAS
(Tęsinys)

1940 m. lapkričio mėn. 12-14 d Molotovas apsilankė 
Berlyne, kur jis su Hitleriu svarstė bendrai rusų-vokiečių 
santykius. Molotovas tuoj pat pradėjo mmėti Suomiją ir 
Balkanus ir pareiškė, kad Rusija turinti gyvybinius inte
resus tenai ir kad tada, kada įtakų sritys buvo sutanos. 
Suomija buvusi palikta rusų įtakos srityje. Hitleris atsakė, 
kad ir Vokietija turinti taip pat labai didelius interesus 
Suomijoje, ypatingai kas liečia nikelį. Be to, Hitleris pri
dėjęs, jog nereikią pamiršti, kad visa vokiečių tauta sim
patizuoja Suomijai, ir pageidavo, kad Molotovas eitų į 
kompromisą. Tas reikalas dar keletą kanų buvo keliamas 
per jų pasikalbėjimus.

Verta čia taip pat prisiminti, kai Hitleris pakvietė 
Molotovą atvykti į Berlyną ir tas ten nuvyko, tai Vakaių ( 
sostinėse buvo jaučiamas didelis nusivylimas, nes britai 
buvo pasiūlę Stalinui kaip diplomatinį priešpuolį pripa
žinti rusams de facto Baltijos valstybių užgrobimą, garan
tuoti vietą prie taikos stalo ir pasirašyti nepuolimo sutartį. 
Stalino atsakymas buvo — tyla.

Teisme von Ribbentropas klausinėjamas liudijo, kad 
kas liečia Balkanus, tai jie nebuvo ta priežastimi, kodėl 
Hitleris kvietė Molotovą atvykti Berlynan, nes ten nebuvo 
rusų okupacinių zonų- Bet tai lietė Besarabiją, ir ji ne
santi griežta žodžio prasme Balkanų žemė. Besarabijos 
okupacija buvo rusų įvykdyta stebėtinai greitu tempu. 
Ta pačia proga rusai okupavo dar ir šiaurinę Bukoviną, 
kuri visai nebuvo numatyta, kaip Įeinanti į rusų įtakos sri
tį, kai buvo tartasi Maskvoje, nes. kaip Hitleris tuo metu 
sakęs, Šiaurinė Bukovina buvusi sena Austrijos karūnos i 
žemė. Taip pat to pakvietimo priežastimi buvo ir Baltijos 
valstybių okupacija. Ribbentropo nuomone, visa tai įvarė 
tam tikrą baimę Hitleriui- Hitlerio nuomone, niekas ne
galįs pasakyti, kas gali įvykti, nes sovietų galybė augo 
ir vystėsi smarkiai, ir esą sunku žinoti, kaip elgtis ir tartis 
su Rusija.

Aukščiau minėtas dr. Gaussas parodo, jog Ribben
tropas, norėdamas įtikti 1939 m. Maskvoje rusams. įra
šęs savo ranka toli einantį posakį, kuris liečia vokiečių-ru- 
sų santykius. Bet Stalinas užprotestavo ir pareiškė, jog 
sovietų vyriausybė negalinti taip staigiai pristatyti savo 
visuomenei vokiečius kaip draugus, kada per šešerius, 
metus pati nacių vyriausybė drabstė sovietus mėšlo kibi
rais. Po to sakinys iš įžangos buvęs praleistas arba 
greičiau pakeistas.

Papildomai iškviestas liudyti von Ribbentropas pa
reiškė, jog Stalinas negalįs kaltinti Vokietijos užpuolimo 
karu Lenkijos atžvilgiu: jei tas esąs užpuolimas, tai abi 
pusės yra tuo nusikaltusios. Taip pat Ribbentropas sakė, į 
kad rasai ir Bulgarijoje norėjo turėti savo bazių, bet tam, 
ypatingai priešinosi bulgarų vyriausybė, ir vokiečiai bul-. 
garas parėmė.

Tais liudininkų parodymais visas reikalas dėl tos 
slaptos sutarties taip lengvai dar nepasibaigė.

Iškviestas liudyti von Weitzaecker, buvęs vokiečių 
užsienių reikalų viceministeris ir vėliau ambasadorius \ a- 
tikane, taip pat buvo klaustas apie tą sutartį.

Hesso advokatas dr- Seidl norėjo parodyti liudinin
kui raštą, dėl kurio dr. Gaussas neturėjo jokių abejonių, 
kad jis tikrai atvaizduoja slaptos sutarties turinį.

Tribunolo pirmininkas tuojau pertraukė advokatą

CALGARY, ALTA

Jaugienė* sukaktis

Ona ir Vincas Jaugai čia 
gyvena jau daugiau nei 20 
metų. Jie abu malonūs žmo
nės, abu per 70 m. amžiaus.

Kovo 19 d. buvo paminė
tas Onos 70-sis gimtadienis 
ir pirmosios pensijos gavi
mas. Pobūvis, kuris tęsėsi 
net dvi dienas, buvo sukak
tuvininkės sūnaus Balio na
muose. Visų dalyvių vardu,' 
buvo įteikta gražių dovanų, j 
A. Kučinskas pasakė tai pro-! 
gai pritaikytą kalbą.

Mirė V. Dzikas
Viktoras Dzikas, nauja

sis ateivis, rastas jau savai
tė negyvas savo bute. Mat, 
žmona buvo išvažiavusi sve-' 
čiuotis ir, kai grįžo, vyrą ra- 
do negyvą-

Palaidotas šv- Marijos ka
puose. nemažam žmonių bū
riui dalyvaujant.

Dr. V. A. Mirkowich savo laboratorijoj Ottawoje, Ont., 
su savo tėvu, sako, pagaminę hormoną ACH prieš vėžį. 
Jis duodąs gerų rezultatų.

ir liudininką, klausdamas, kokį dokumentą advokatas 
nori parodyti liudininkui.

Dr- Seidl paaiškina, kad tai 1939 m. rugpiūčio mėn 
23 d. slaptos sutarties nuorašas.

Tribunolo pirmininkas pareiškia, kad tas nuorašas 
buvo pateiktas Tribunolui ir Tribunolas neleido naudotis 
tuo dokumentu.

Dr. Seidl aiškinasi vėl. kad tikrai tas dokumentas yra 
tas pats. kuris buvo Tribunolo neleistas kaip įrodymas, 
bet tai. esą, buvę padaryta tik todėl, kad dr. Seidl atsisa
kęs pasakyti, iš kur jis tą dokumentą gavęs. Jis tenorįs 
liudininkui paskaityti turinį, kad liudininkas galėtų at
šviežinti savo atmintį ir pasakyti, ar tas slaptas dokumen
tas yra teisingai atkurtas dr. Gausso parodyme.

Sovietų prokuroras gen. Rudcnko tuojau užprotes
tuoja dviem sumetimais. Pirma, esą nagrinėjama didžiųjų 
vokiečių nusikaltėlių nusikalstamumo reikalas: Tribuno
las nenagrinėjąs kitų valstybių užsienio politikos. Antra, 
dokumentas, kurį dr. Seidl bando pateikti liudininkui, yra 
atmestas kaip įrodymas, kadangi jis esąs iš esmės suklas
totas dokumentas ir, kaip toks, neturįs jokios įrodomo
sios vertės.

Dr. Seidl atkerta gen Rudenko, kad tas dokumentas 
vi a esminė nepuolimo sutarties dalis, ir toji nepuolimo su
tartis yra pateikta prokuratūros, kaip įrodymas tarp Di
džiosios Britanijos dokumentų (GB-145). Atrodo, kad 
sovietai visai nenorėjo remtis ta sutartimi prieš vokiečius 
ir tik anglų dėka ji atsirado byloje, nes sovetai gerai ži
nojo, kad ji visai jiems nenaudinga toje byloje-

Pirmininkas vis tiek nenori leisti pateikti to doku
mento liudininkui, vėl klausia advokatą, iš kur tas doku
mentas gautas. (Bus daugiau)-

' tingoji sesuo Adelė Valne- 
rytė-špeiderienė, 75 m. am
žiaus, gimusi Marijampolė
je. j Kanadą atvykusi pas 
savo vyro brolį Alfonsą Val- 
nerį 1947 m. Palaidota ba
landžio 28 d. Mountain 
View kapinėse, greta savo 
vyro, mirusio prieš 14 metų. 
Laidotuvėse dalyvavo gana 
didelis būrys tautiečių, kars
tas skendo gėlėse. Laidotu
vėmis rūpinosi brolis Alfon
sas su žmona, kurie savo 
gražiuose namuose visus lai
dotuvių dalyvius maloniai 
priėmė ir pavaišino.

Velionė paliko 3 brolius ir
2 seseris- Vienas brolis Vo
kietijoje. antras Chicagoje. 
trečias Lethbridge, seserys 
—viena Lethbridge, antra 
Venciūnienė Calgary.

Ilsėkis, Adele, ramiai šal
toj Kanados žemėj, o Tavo 
giminėms gili užuojauta-

P. Venciūnas

Viltis neišsipildo

Prieš kiek laiko rašiau, 
kad yra vilties, jog dvi mūsų 
draugijos nustos peštis. At
rodė. kad per Bendruome
nės surengtą Vasario 16 mi
nėjimą Calgario Lietuvių D- 
ja Tautos Fondui aukojo 
$10, bet pasirodo, kad tą au
ką davė privatus asmuo, pri
dėdamas raides C L.D., ku
rios buvo iššifraotos —Cal
gario Lietuvių Draugija.

Kad vienybės nėra, rodo 
ir per Atvelykį organizacijų 
atskirai rengti šokiai. Išeitų, 
lyg tų šokančių lietuvių būtų 
tiek daug, kad jie vienoj vie
toj nesutilptų. Deja, ir vie
nur, i? kitur jų skystai tebu
vo.

A. Kučinskas

LETHBRIDGE, ALTA 

Mirė A. Špeiderienė

Balandžio 25 d. mirė vie 
na is senųjų ateivių gailės

Puslapis penktas

Naujausios
KNYGOS

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgi* Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina........... ......$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina...... $375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus, A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ........................... $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernarda* 

Brazdžionis ir Beny* Bab-
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Knygos:
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .......................... $1.80.

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

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ..........................$1.

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai- 
n^i .... ...... 1.oū.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto, 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

(
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KONSTANTINAS PAUSTOVSKIS

Telegrama
(Verte Vabalas)

K. PaustovskLs yra vienas senesniosios kartos (gimęs 
1892 m.) rusu rašytoju, pasižymėjęs savo liberaliomis 
mintimis, kurio net sovietinis režimas nepajėgė pri
versti atsisakyti "buržuazinio“ morališkumo. Jis išdrįso 
ginti ir Dudineevą, kai šis buvo puolamas dėl jo komu
nistams nei>atinkamo veikalo, jis ir sovietini gyvenimą 
bando vaizduoti tiek realiai, kiek tai leidžia partija ir 
jos "socialistinis realizmas“

Vertėjas
Tęsinys

Nastė, jos vienintelė duktė ir giminė, gyveno toli, 
Leningrade- Paskutinį kartą ji buvo atvažiavusi prieš 
trejus metus.

Katryna žinojo, kad dabar Nastei ne ji, senutė, gal
voje. Pas juos. jaunus, savi reikalai, savi. nesuprantami 
interesai, sava laimė. Geriau nesimaišyti. Dėl to Katryna I 
labai retai rašydavo Nastei, bet galvodavo apie ją kiek
vieną dieną, sėdėdama ant kraštelio išdėvėtos kušetės taip 
tyliai, kad pelė, tylumos apgauta, išbėgdavo iš už krosnies, 
atsistodavo ant paskutinių kojikių ir, kraipydama nosimi, 
ilgai uostydavo užsigulėjusi kambario tvaiką

Laiškų iš Nastės taipgi nebuvo, bet kartą per tris mė
nesius linksmas jaunas paštininkas atnešdavo Katrynai 
dviejų šimtų rublių pašto perlaidą. Jis atsargiai prilaiky
davo Katrynos ranką, kai ji pasirašydavo, kad nenurašytų 
ten, kur nereikia.

Vasylius išeidavo, o Katryna sėdėdavo sumišusi su 
pinigais rankose. Po to ji užsidėdavo akinius ir perskaity
davo keletą žodžių perlaidos atkarpoje, žodžiai būdavo 
vis tie patys — tiek darbų, kad nėra laiko nė kada atva
žiuoti. nė dargi žmoniško laiško parašyti.

Katryna atsargiai sudėliodavo šnabždančius bankno
tus. Iš senatvės ji užmiršdavo, kad tie pinigai tai ne tie 
patys, kuriuos Nastė turėjo Savo rankose, ir jai atrodyda
vo, kad ji užuodžia Nastės kvepalus.

Graikijos karalius Coastantine su karaliene pas popie
žių Paulių VI su dovanomis, kuriomis pasikeitė su po. 
piežium.

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa- 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir lt-, 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

,Vieną naktį, spalio gale, kažkas ilgai beldėsi į jau 
keletą metų užkaltus vartelius sodo gilumoje.

Katryna sunerimo- Ji ilgai raišiojo galvą šilta skepe-i 
ta, užsivilko seną paltą ir pirmą kaitą tais metais išėjo iš; 
namų. Ėjo ji ilgai, apsigraibydama. Nuo šalto oro suskau
do galvą. Užmirštos žvaigždės veriančiai žiūrėjo į žemę. 
Nukritę lapai trukdė eiti.

Prie vartelių Katryna tyliai paklausė:
— Kas beldžia?

Jurgis Baltrušaitis

AMŽIŲ VARPAS

Už pasakos kalno, kur vargas nutilo,
Kur širdys ir troškiui ir alkiui apkurto, 
Senovinė varpinė stūkso už šilo,
Kaip veidas, pakalnėje varpo užburto.
Kas alkanas gaudo tik mirksnio gerovę 
Ir, žemiškam vyliui atverdamas širdį,
Iš žemės tuštybės širdies neišrovė,
Tas dangiškos psalmės stebuklo negirdi... 
Tik tę, kas iš vyliaus šios žemės atbunda, 
Jis dosniai atmoka, lyg kviečia Į puotą.
Vis gaudžia ir gaudžia, vis dunda ir dunda 
Ir didina daugina dovaną duotą.

Atsakymas

Labai Tamstai patariu nu
eiti pas vietini advokatą ir 
sudaryti testamentą- Galiu 
Tamstai užtikrinti, kad toks 

po mano mirties jie galėtų testamentas negalioja, kol 
tuos ninigus iš banko išsiim- žmogus yra gyvas. Jis įsiga- 
ti? Aš labai norėčiau savo ^os ttk po Tamstos mirties, 
reikalus sutvarkyti, kol aš Tokiu būdu Tamsta gali 
dar gyvas, bet dabar aš tų naudotis savo pinigais iki 
pinigu negaliu jiems atiduo- Pat s3' 0 mirties. Taip palik
ti. neš nežinau, kas dar su ti turtą yra žymiai saugiau, 
manim gali atsitikti; tie pi- negu ji palikti bendroj są- 
nigai gali būti man pačiam skaitoj (joint account) su 
dar reikalingi. Prašau man žmonėmis, kurie negyvena 
patarti, neskelbiant mano Amerikoje.

Klausimas

r Aš turiu Lietuvoje gimi
nių. Mano klausimas yra 
toks: jei aš padėčiau pinigus 
Į banką savo ir jų vardu, ar

pavardės, per Keleivį

Keleivio skaitytojas
Florida.

Bet už tvoros niekas neatsakė. šoną. tam tikri hormonai ir
— Greičiausiai pasirodė, — pasakė Katiyna ir pasu- [ yra tas moteriškumo raktas

Moteriškumo raktas
(Tęsinys)

Praeitą kartą buvo užsi-. radimą- Jie gaminami mo- 
minta, kad, pasak Brooklv-i terš lyties organų liaukose 
no metodistų ligoninės mo- ir betarpiškai pereina į krau- 
terų skyriaus vedėją dr. Wil- Į ją. kuris išnešioja jį po visą

{DOMIOS knygos

Romanai
ve-

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro-“ 
manas 234 psl.. kaina $2.50Į

Albinas Baranauskas, * 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da-' 
iies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS į 
KAIRĘ, premijuotas romą- - 
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Be to, turint galvoj faktas,
! kad paliekant pinigus žmo-
• nėms, kurie gyvena okupuo. 
j toje Lietuvoje, tiems žmo
nėms iš tų pinigų mažai nau
dos, patariu Tamstai taip 
palikti savo turtą, kad, Tam
stai mirus, tie pinigai būtų 
siunčiami Tamstos giminėm 
siuntiniai*. Tokie siuntiniai 
jiems bus tikrai naudingi, o

i už pinigus jie labai mažai
• gali nusipirkti. Tamsta gali1 

paskirti patikimą žmogų,
! kuris tuos siuntinius siųstų 
1 giminėms po Tamstos mir- 
i ties. Jei neturi tokio patiki- 
! mo žmogaus, gali paskirti 
! savo banką, kuriame TžhTIS- 
' ta laikai savo pinigus, ’Trus- 
! tee‘ (globėju), ir bankas pa
sirūpins tų siuntinių persiun- 

’ timu Tamstos giminėms į

Vytautas Volertas*, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

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

Ale Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
imigrantų gyvenimo, 268
»sl., kaina $2.50.»

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas
romanas, 20] psl. kaina
52.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas

_______________________ | Lietuvą. Tamsta taipgi gali!L.T^nas’ 205 pusk, kair.a
Komikas Diek Gregory su savo testamente nurodyti, kuriam, 52.50. 
advokate Jean Williams Chica. ir po kiek tie siuntiniai ture-! Alovzas Bare na
goje po teismo, kuris Gregory tų būti siunčiami ir kaip
nubaudė $1,400 ir kalėti 5 mė. dažnai.

; VIENI- 
Si MEDŽIAI, 117 psl. kai
ta $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida- 

! ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre-

nesiūs už veiksmus demonstraci. 
joje pernai birželio mėnesi. Jis 
spardė ir mušė policininkus, ku
rie sklaidė demonstraciją.

moters organizmą, ir tuo pa
aiškinamas faktas, kad mo
teriškų hormonų trūkumas 
neigiamai atsiliepia ne tik 
moters lytiniam gyvenimui, 
bet taip pat fiziniam ir dva- 

jos su kraujo apytaka nūn e- simam.

Hormonai yra cheminės 
medžiagos, kurios gamina
mos žmogaus ir gyvulių or
ganizmo liaukose, o iš čia

ko atgal. Ji užduso, sustojo prie seno medžio, apkabino 
ranka jo šaltą, drėgną šaką ir pažino — tai buvo klevas 
Ji pasodino jį seniai, seniai, kai ji dar buvo juokinga mer
gaitė, o dabar jis stovėjo sušalęs ir nuogas — jis neturėjo 
kur pasikepti nuo tos benamės, vėjuotos nakties.

Katrynai pagailo klevo. Ji palietė ranka jo šiurkštų 
liemenį, nubrido atgal į namus ir tą pačią naktį parašė 
Nastei laišką.

”Mano neatsižiūlrimoji“. rašė Katryna Petrovna.
„Žiemos tos aš neišgyvensiu. Atvažiuok nors dienai. Leisk mą/ brendimą. kaulėjinTą

ša mos i atitinkamus orga
nus. kuriems padaro specia- 

i lią įtaką.
Hormonų yra įvairių, yra 

tokių, kurie reguliuoja augi

įdomus reiškinys: hormo
nas estrogenas moters orga
nizme visiškai veiksmingas 
tampa tik tada, kada jis pa
tenka Į kepenis. Ten jis che-

nus? Žmonėse yra paplitusi 
nuomonė, kad taip. ypač bi
joma moterų hormonų, jie 
sukelia vėžį.

Bet tai klaidinga pažiūra. 
Priešingai, žinoma, kad mo
terų hormonais naudojamasi

IR KOMUNISTŲ „ROJUI“ 

NE GERIAU

Komunistai labai mėgsta 
kalbėti apie vagystes, gir
tuokliavimą ir kitus neigia
mus reiškinius kapitalistina- 
me pasaulyje, bet vengia 
prisiminti, kas dedasi jų „ro
juje“, nors chuliganų ir gir
tuokli ten irgi yra galybė.

pasižiūrėti į tave. palaikyti tave už rar.kų. Pasenau aš ir 
taip nusilpau, kad sunku man ne tik vaikščioti, bet dargi 
sėdėti ir gulėti. Mirtis užmiršo pas mane kelią- Sodas

vandens apykaitą ir tt. Dau
gelį hormonų jau pavyko i- 
zoliuoti ir pagaminti gryno

džiūva, visai ne toks, koks buvo, bet aš jo ir nematau, pavidalo, pav. insuliną, ad-
Šis ruduo blogas. Taip sunku, atrodo, visas gyvenimas 
nebuvo toks ilgas, kaip tas vienas ruduo“.

Maniuša. raukydama nosį, nunešė laišką į pasta ir 
ilgai murkdė jį į dėžutę, pažvelgdama, kas ten viduje-
Bet viduje nieko nesimatė — vien tik geležinė tuštuma.

♦ * *

Nastė buvo menininkų draugijos sekretorė. Darbo 
buvo daug. Surengimas parodų, konkursų — viskas tas 
ėjo per jos rankas

Katrynos laišką Nastė gavo tarnyboje. Ji paslėpė 
laišką rankinuke neperskaičiusi, — nusprendė perskai
tyti po darbo. Su kiekvienu laišku Nastė palengvėjusi at
sidusdavo, — jeigu motina rašo. reiškia—gyva. Bet su

renaliną (sutraukia smulkias 
kraujo gysleles) bei tiroksi
ną (padidina medžiagų apy
kaitą organizme) ir kt.

Hormonų pagalba, kaip 
sako dr. Wilsonas. mokslui 
ir pavyko išspręsti ilgų am
žių mįslę ir sugriauti tą kliu
vinį, kuris trukdo išlaikyti 
jaunumą ir moteriškumą.

šitas tvirtinimas remia
mas dviem biologiniais at
radimais. Pirma, menopauza 
(change of life) yra išgydo-

palengvėjimu prasidėdavo ir tylus neramumas, tarytum ma, visi audringi išgyveni
mai jos laikotarpiu be pėd
sakų išnyksta, gydant mote 
riškais hormonais. Antra,— 
menopauza išvengiama hor

kiekvienas laiškas buvo bebalsis priekaištas.
Po darbo Nastė turėjo užeiti Į dirbtuvę jauno skulp

toriaus Timofejevo pažiūrėti, kaip jis gyvena, kad galėtų 
duoti raportą draugijos vadovybei. Timofejevas skundėsi,, n ,, . . .
kad dirbtuvėje šalta, ir aplamai skundėsi, kad jam neduo- klimaktorinį
da progos pasirodyti ir vystytis.^ . laikotarpį (menopauzę).

Vienoje aikštelėje Nastė išsitraukė veidrodėlį, pasi
pudravo ir nusišypsojo, — ji pati sau patiko. Dėl jos švie
siai rusvų plaukų ir didelių šaltų akių menininkai vadino 
ją Solveiga- (Bus daugiau).

Dr. Wilsonas laiko vienu 
didžiausiu šių dienų atradi
mu moteriškų hormonų—es
trogeno ir progesterono at-

miškai dirbamas ir įgąu- skaičius vis auga, to- ™
na nepaprastą ir nuostabią 
jėgą Jis tampa tuo veiksniu, 
nuo kurio pareina moters 
moteriškumo ir jaunumo iš
laikymas.

Kitais žodžiais, estroge
nas išsaugoja raumenų jėgą 
ir lankstumą, kaulų stipru
mą, odos jaunumą, plaukų 
blizgesį, moteriškų formų 
apskritumą ir kt

Lyties hormonai ilgam ap
draudžia moterį nuo anksty
vo aukšto kraujo spaudimo, 
cukraus, šlapimo organų li
gų, priešlaikinio kraujo išsi
liejimo į smegenis.

Moterų hormonai, veikda
mi i smegenų priedėlį (pitu- 
itarine liauką) ir smegenų 
tam tikrą dalį, padeda re
guliuoti ir kontroliuoti dva
sinius išgyvenimus ir jaus
mingumą, būdingą meno- 
pauzai. Ir priešingai, jų trū
kumas yra pagrindas jaus
mų pasikeitimams moterų 
dvasiniame gyvenime mėne
sinių metu.

Ar pavojinga imti hormo-

Pravda Kaina $3,90.

Vytautą* Alantas: TARP
nu veži, net prostatinės liau- dėl pagaliau net 
kos. prabilo

Per paskutiniuosius 40j Girdi, chuliganizmas ir DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
metų gydymas hormonais girtuokliavimas vis plečia- pusi., kaina $4.50. 
labai išsiplėtė. Jais dabar si. Dėl to esą kalti restoranų 
naudojamasi ne tik meno-, valgyklų vedėjai, kurie, no- 
pauzai, bet ir kitoms vidaus rėdami greičiau planą įvyk- 
ligorrs gydyti, nes jų garny-1 dyti, rūpinasi kuo daugiau 
ba gerokai pažengė pirtnyn svaiginamų gėrimų parduo- 
ir patobulėjo. Be to. atsira- ti ir mažai dėmesio tekrei- 
do dirbtinių hormonų, paga- pia į valgį, 
mintų laboratorijose. Jie sa- į Izviestijose pats Rusijos 
vo veiksmingumu yra lygūs respublikos policijos virši- 
natūraliems- 1 ninkas kaltina policiją, kad

Menopauzai pradėta nau-j ji ne visur griežtai kovoja 
doti kartu du moteių hormo-; su chuliganais ir girtuok- 
nai — estrogenas ir proges-; Hais. Nieko gero nesą ir iš 
teronas, nes esąs geresnis ”družininkų“ — savanorių,
veikimas. Hormonai priima-: policininkų. Pradžioje, kol' Vincą* Ramonas: MIG

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIA1 NEGRJŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

mi tabletėmis arba įleidžia- buvo savanorių, jie padėda
mi į raumenis. j vo kovoti su visokiais tvar-

Aišku. sako dr. Wilsonas. kos ardytojais, bet dabar tų 
hormonais naudotis negali- savanorių nebesą, įmonės, 
ma be gydytojo leidimo, nes mokyklos skiriančios tuos 
tada galima sau pakenkti, j „družininkus“, todėl jų tar- 

žodžiu, jau dabar medi- pe dažnai pasitaiko nema- 
cina suteikia moterims dide- žesniij chuliganų ir girtuok-’ 
lių palengvinimų, o ateities lių, kuriems visai nerūpi ko-' 
moterys jų gaus dar dau- voti su tokiais pat, kaip ir 
giau jie asmenimis. , ~~

LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.
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Gegužės 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Mišraus choro

?*♦***************♦*♦**♦*♦****♦***♦♦♦********#«*♦♦******♦♦*•♦*«•♦♦♦*** savo pirmuoju žygiu atliko: imtinai pirmažingsniai sce- Specialistų ir eilinių žiū-
$i . n°Je- Vaidino, gyveno, jau- rovų bendra nuomonė—visų

dinosi, stengėsi, kiek pajėg- silpniausia visame vaidini-
dami. Atidavė viską, ką bu- me vieta buvo Scenos Vedė-

_ • - j- • vo išmokę, kas jiems rėži- jo (J Jašinsko) monologaimo, norinčio dubu scenoje; buv0 ika!la. vaiuyb;L uj y,.a
b) ji neišsigando galimų Apie juos Keleivyje jau bu- jeigu net recenzentas (žiūr. 

jai mesti kaltinimų, kad kai Vo kalbėta. Nekartojant re- Keleivio nr. 19), matęs ne koncertas-banketas 
kurie jaunuoliai nebemoka cenzento įvertinimų, reikė-‘ tik pati vaidinimą, o ir sekęs,
lietuviškai pakenčiamai kai-, tų bent pažymėti praleistus kai kurias repeticijas, nebe- * * *
bėti; ar pamirštus scenos daly- galėjo atskirti moters nuo ——————

c) ji pirmoji supažindino vius: Romą Bričkų, Vytautą vyro (išdykėlis Jurgis
Bostono ir apylinkės lietu- Dilbą, Kęstutį Makaitį, ban- Gibb*. su sviediniu gatvėje 
vius su naujo žanro ištisiniu §uo1^ Narkevičiūtę. Jie visi, bežaisdama, užkliudo ne 
vaidinimu, naujo žanro vei- kaiP ir pigesnieji, savo vyriškį, bet mokytoją p-Ię 
kaiu vaidmenis atliko taip. kaip Forest, kurią vaizdavo Sce-

, buvo išmokyti ir kiek suspė- nos Vedėjas), to asmens vai-
Mes, tiesa, esame matę jo pei tokį trumpą laiką Įsi- dyba buvo pasibaisėtinai

a) ji sugriovė mūsuose
Birželio 5 d. Sandaros 7 

kuopos gegužinė Bernice 
Clair Farm sodyboje No. 
Easton, Mass.

Jurgis Jašinskas

Radybos, krikštynos ir kas toliau?

Liepos 31 d. Bernice Clai
re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos 21 kuopos gegužinė.

"Siek. kas nepasiekiama;»miniai—imitaciniai veiks-
laužk, kas nepalaužiama!“ mai, kuriuos atlieka beveik 

A. Mickevičius kiekvienas ”Mūsų Mieste
lio“ vaidinimo dalyvis, yra 

Balandžio 30-ji Bostono pasisavinti iš labai senos ki- į B. PūKelevielutės skaitytinį gyventi (kai kurie jų turėjo: prasta. Užtat veikalo reži-
I Ič. Rfiintnc ”l-iolt o i-ifrin M a_ ,-i r*-_____rt-t.-.n it_____i. .. .r...r • i _____

istorijon bus įrašyta stam- nesnės ir už klasikinio teat- 
biom raidėm, nes tos dienos ro pradėtas naudoti priemo- 
vakarą Lietuvių Piliečių nes; taipgi moderniu, naujo- 
Dr-jos salėje švystelėjo nau- višku negalima laikyti Sce-
jo kultūrinio židinio, pasiva- nos Vedėjo vaidmens: kiek- komedijinius gabalus yra prigūžėjo pilnutėlė Piliečių

lietuvių kultūrinės veiklos niečiu praeities-Gal būt, se-i k Rrnntn« ”Ralta»-acrin Mai r-, o u - - - • , • ,. . c , . . ___ b ... ^oiuios £>aitaiagio jyia- tik 2 repeticijas!). Pagarba siere, jeigu kur nors ir kada
lūną“, matėme 'modernųjį4. jiems visiems. 
"Antraji kaimą“, vaidinanti;

Žiūrovai. Į pirmąjį

dinusio "Bostono Modernus vieno veiksmo pradžioje de 
Teatras“, šviesa- klamuojančio atitinkamą

Šiuos žodžius rašančiam monologą ir po to tvarkan- 
teko būti aktyviu to nauja- čio vaidintojų (tarytum ma. 
gintie radynų-gimimo ir nonečių) išėjimą scenon ar 
krikštynų-pasirodymo viešu- tų išprašymą iš scenos. Cir- 
mai stebėtoju ir dalyviu, dėl kuose tas panašiai yra daro- 
to jis jaučiasi turįs šiek tiek ma! Ir labai seniai. . 
teisės tarti kelis žodžius apie Veikalas modernus ar „
aną naujagimi . bet ,abai feningas, gi'.ia-

Keieivio nr. 19-me apie tą ; meniška°, 0 8
naujagimi buvo platokas re- ti ai vertingas tu0> jo£ ‘ ai. 
cenzento ir entuz.ast.sko jo dintojams ir paaam jo reži- 
remejo Zg. pasisakymas sieriu, atvel.;į ku )J,ačiau.
Lztat dabar tenka tik trum- sias gaIimybes studijiniam 
jiai protokoliskai išsitarti. darbui. Režisieriug> į vei.

Veika as p"jų veiksmų ka]a j0 daiy.
drama Musų Miestelis , pa- viams-vaidintojams nė ne-

___  nors tą veikalą kartotų,
vaidinantį| . . . būtinai privalėtųsusiras-

ne veikalą, bet inscenizuotus; Žiūrovai. į pirmąjį mo- ti kita asmenį Scenos Vedė- 
anekdotus (komedijas ar; dernaus teatro sI^k^klĮ j0 I)areigOms įr toki, kuris 

—-------mlnutelė Priienn nepasitikėtų savimi ir
lengviausia vaidinti ir įsigy-Į Klubo salė. (Kai kuriems savo scenine patirtimi“, 
ti žiūrovų simpatijas!), mes net vietų pritrūko. Ir jauni-1 . .
nelabai seniai matėme new- mo virš pusšimčio būta.). Ir . Ja^’ 1966 balan-
yorkiečio Vytauto Valiuko i scenos specialistų — buvu- dzio oO dieną Bostone gimė 
trupės labai patrauklius V-’siu ir tebesamų scenos dar- kodeinus teatras . Lietu- 
Krėvės "Šarūno“ ir "Raga-i buotojų ir paprastų scenos \lsko Jaummo įskilmingai- 
niaus“ modernios insceniza- meno mylėtojų. Tikrai rink-į Sla ° *‘letais- Jaunimo lė

tinė ir labai
mui sekti ir ji vertinti

Kelione j Lietuvą!
DAR YRA LAIKO PRISIJUNGTI PRIE LIEPOS 
18-TOS GRUPĖS KELIONĖS I LIETUVĄ 
REGISTRUOKITĖS NE VĖLIAU, KAIP IKI 
BIRŽELIO 1-MOS DIENOS.

Trans--Atlantic TraveI Service
390 West Broad way 
South Boston, Mass- 02127 
Telefonas: 268-8764

rašytas amerikono rašytojo gali atlikti su jals.
1 hornton Wilder 193 8m. vajdįntojajs jų scenos dar- 
savo turimu, pirmuose dvie- bo paiuošimo praktiką; kaip 

veiksmuose rodančiu ,aikytis kajp veikti>juose
paprastą kasdieniu gyveni- kai daiktus pamatvti juos 
mą autoriaus įsivaizduota- įyertinti jr i uos ,įaguoti; 
me nuošaliame miestelyje. kaip palaikyti vaidintojams 
\ia ..bai gilus, o beciuoju bQjįnaį reikalingą su savo
veiksmu nukeliąs žiūrovus į
pomirtinį gyvenimą bei daugeli panašių paprasčiau 
pat jį sugretindamas su gy- •
vųju gyvenimu, tiesiog su- 
krečiąs kiekvieną savo dra
matiškumu. Tačiau tą veika
le minties gilumą ir drama

nartnnniizJZWI VIKI IMIV7 ■u-i/iini rvei*

šių. bet vaidintojams būtinai 
žinotinų veiksmų ir judesių. 
Šiuo atžvilgiu "Mūsų Mies
telis“, paremtas imitacine 
technika, teikia režisid/iui

cijos gabalus. Ir šie lietuvio 
autoriaus inscenizuoti mo
dernioje dvasioje kūriniai bka. 
mus labiausia sudomino ir 
patraukė, tačiau ir tie nebu
vo ištisiniai veikalų insceni

Metais:
rimta vaidini- atras! Gražu... Tik mes kar- 

pub- tais susipainiojame termi-
nuošė: tai pamažiname, tai $ 
sutirštiname spalvas. Ir šiuo 

Ir ką jie matė? Nuotaikos atveju būta perdėjimo. Per- 
ir įspūdžiai labai nevienodi: dėjimas lygiai toks, kaip 

. _ r. . i- - I vaidinimo eigoje (tebūnie vieno kad ir meniško pa- t zavunarB Kerbeliene pra-'lefeta prisįpažįnti: rašanty- veikslo iškabinimą didžiulė- * 
enke juos visus Ir reikią^ -laisvalaikiu“ tyčia sfe- je salėje pavadintume dailės 
i 'e is. ac ji, tuie ama to j; ^-jQ žiūrovus) vieni laikėsi paroda, arba kurio nors au-

P a ų n gi ų scenini issilavi-i ja^aj rimtai. susikaupę, kar- toriauskad ir gabiai parašy- 
mmą. režisūrinę nuovoką ir tu R1 vaidintojais ir ta , idėj| į c{idžiuję
musų jaunimą tarpusavy ( jaudinost t. tikėjo ką s;inta, pavadintume biblio- 
jungianti magnetą, sekančiu Jnoje matė ir girdėjo; kiti la- teka. Panašiai yra ir su žo-
ar -K1UvJy V-^a Ur ™un?s bai indiferentiškai sekė visą džiu "Teatras“. Vienas vai- 
pa ei s lietuvis ą įetuvių vaidinjmo eisa tarvtum sa- dinimas, atliktas labai užsi- 
jaunuolių vaidinamą lietu- kvdami: "Ka lūs čia. vaikai,; degusių ir scenos menui at- 
uo <ut°nau> \d a ą. išdarinėjate?" 0 būta irto- sidavusių pirmažingsrių en-

u ų pa ai a yįen pagi- kurie šaipėsi,, kaimy- tuziastų, dar nesukuria to, 
i as (ne pagirias.)i porinti. nams j ausį kažkokias pa- kas žodžiu Teatras supran- j 

r Ir radynose. ir knkstynose; §,aptfe kužd_ Tokg paretinąs f
, . a n t,. ip’ .alP 1Pl1lv’a.ejol raukšlė jo pašaipos bruožai žingsnis duoda tik pradžią.

Utlv+ ^.1!rVuoJ,u alt(ĮniIPol Taip. Tačiau bendras irspe- tik užuomazga tokiam kūri-
punktu išeina laikas. Su sm 1 ir nespecialistu į. niui imti. ‘
t spūdis geras. Vieni matė vai- Taigi. ir raū3ų drasioji.

netu vadovai į Teko skaityti, dint0^ą’perein3nt} perarkh' "abi> *cenine l-atirt! turinti 
netų yauovai. (teko skaityti; Riti _moterk išberiančia iš

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
Oficialiai V/O VNEŠPOSYLTORGO autorizuota priimti iš 
anksto muitą apmokėtus siuntinius i visas Sovietų Sąjungos 
dalis.

Džiaugiasi ekselentišku rekordu, per 36 metus suteikiant 
patikimą patarnavimą daugeliui tūkstančių klientų J^A.V_se.

Pasiūlo tinkamą ir patyrusi personalą Jūsų dovanų užsa. 
kymams sutvarkyti ir pasiųsti ; peskyrimo vietą.

Turi didelį pasirinkimą prekių prieinamomis kainomis. 
GARANTUOJA skubų siuntinių pristatymą. — JOKIŲ

MUITŲ nemokės gavėjas.
APDRAUDŽIA Jūsų dovanas nuo bet kokios rizikos. 
UŽSAKYMUS sutvarko per 24 valandas.
UŽTIKRINA siuntinio pristatymą pranešimo kortele su

gavėjo parašu.

VYRIAUSIA ĮSTAIGA 
716 Walnut Street
215—925-3155
PHILADELPHIA. Pa. 19106

ticlnim* vienio milmi ivviiuiA«. uciniii iiui j y , . . " '2.'''"' ." "’v ” i kiti —moterį. įsbenapcią iš jj- savimi pilnai pasitikinti
moie atskleisti tik neoaoras- įfbai bran£ias gąbmybes. | spa ^oje, ^buQt sterblės pupeles, dar kiti ma- bei jaunimą sugebanti su- <

Tą scenos vaidintojo paruo-, \ ‘ ‘ tė veiksmus, daromus ponių, jungti režisierė Beatričė “
šiamąjį darbą reikėtų atlik- kurtuosvetkaltis paniosra purius, bet Kleizaitė-Kerbelienė kartui:

P esi.). , nesuvokė, ką jos gamino ir su saVo jaunuolių grupe už-
Šios klaidos neišvengė nė: kokius indus tiems užkan- mezgė labai gražų ir sodrų ’ 

naujoji Bostono debiutante., džiams naudojo: dar kai ku- j gęenini0 meno pumpurą, iš 
-Jos režisuojamame veikale rie matė. jog daktaro žmona kul i0 kada nors, dirbant, i

moję atskleisti tik nepapras
tai geri, turį platu ir gilų sce-
ninį patyrimą aktoriai-artū- n"^'Sose“p“rltytose“ar ‘pa- 

skaitose. O čia tas padaro-

PKILADALPHIA, PA. 19123 
632 W. Girard Avenue 
WAirut 5-8878
BALTIMORE 24. Md.
3206 Eastern Avenue 
DI 2.2371

MIAMI 37, Fla.
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
MINNEAPOLIS 14, Minn’
217 E. Hennedin 
FE 2-4908

tai.
Bet veikalas taip subuda- ma nlošiantis vaidj„jmui.

volas, jog J, gal. vaidinti ir mokantis vaidmenį,
paprast, scenos pradžia- užtat režisierė Beat,.iįė
mokslia. Taip šiuo atveju ir Kleizaitė-Kerbeli mė pasiel
gta lietuviškoje jo versijo- ė teisingai> gerai Iabai 
je. Tame subudavojime, gal ™jdl.;a;
būt, ir glūdi visas to veikalo 
meniškumas ir modernumas.
Tuo vaidinimu ir buvo siek
ta vadinamo modemiškumo.
O, iš tiesu, ar jis visumoje 
m°demu»? Ir taip ir ne.

Jei<m moderniškumu su
prasime scenoje įprastų 
daiktų (dekoracijų, valgio 
indų, darbo įrankių, tikiu 
laikraščių ir kitų reikmenų, 
tam naudojamu) nebuvimą.
—veikalas laikytinas mo
derniu. Panašiai, kaip mo
dernistais kai kas laiko be- 
bręstančius berniokus, užsi
auginusius bai-zdas. ar mer
gaite.''. nešiojančias suveltas 
kudlas ir suglamžytas suk
neles ar sijonėlius- Pantomi-

Ir dar daugiau pagirtinų 
dalykų "Moderniojo Teat
ro“ sumanytoja, steigėja ir 
įc-žisierė B. K. Kerbelienė

BOSTON 27, Mass. 
390 West Broadwav 
A N 8-8764

CHICAGO 32. III.
4102 Archer Avenue 
FR 6.6399 

a n c h
III.

įicago Avenue

NEW BRITAIN, Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
225-3192
NEV,’ YORK. N. Y. 10011 
135 West 14th St.
CH 3-2583
OMAHA 7, Neb.
5524 So. 32nd Street 
731-8577

PARDUODU CKJ
120 akru su 35 akru ežeru, priei
na prie kito didelio ežero 12 
sklypų, daug žuvies, labai graži 
vieta, žema kaina.

Wm. Phillips. RFD I, Box 595.
Scottvile, Mich. 49454 

_________________________ (20)
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, ranką, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siąsk Sj skelbimą ir 
savo vardą su antraSu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Boa 9112
Neįtark 4, N«w

Siųskite Pinigus i 
Sovietų Rusiją

TIESIOGIAI PER

GRMAERCY
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai parantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas 
Bank of Foreig-n Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę S20.0i10.ft0. O- 
fieialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokią atskaitymą.

Kursas: 9 rubliai už SIO.OO.
Iki SSft.00 — *2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERTY SHIPPTNG, INC. 
744 Broad St.. Nearark, N. J.

Rašvkite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų.

GRAMERCY
(įsteigta 1915)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

viena ių reikia paruošti, kaip suknutės nepakeitė: 77nejau- 
scenos naujoką, apšviesti, gi, sako. daktaro žmona per 
išdresiiuoti, viską išaiškinti, i trejetą metu negalėjo susi- 
įkalti į galvą, išmokyti ne j taupyti pinigų naujai suk
lik žodžių naudojimo—bal-Įn^lei?“ Daugelis buvo to- 
so technikos, bet ir laikyse-Į kiu. kuriu ausis rėžė netai- 
nos scenoje ir dar labai daug1 syklinga lietuvių kalba ir tt. 
dalykų. Kiek tam laiko rei-;
kalinga, vien laisvalaikiui 7,*~* '7' £ v 2dirbant? Persiplėšk - bet P?*ebeti ir vertinti. T,k no- sųstas gėlės ir dovanas se- 1 

du ar tris mėnesius | ,tart.’ tmmpą pastabąi senat Elenai Ba,chun.enei,
svainiui Andriui Balchunui, 
Klarai ir Juozui Balchunam.

das. Teįvyksta tai!
"Paduok, jaunyste, jiems

sparnus!“ .

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už ma- 

Žiūrovas turi teisę viską nęs lankymą ligoninėje, at-

per ... ....z
tokio eilios minties vaidini- ^*e7ls’ raukėsi dėl jau
nio ir su tiek daug vaidin- vaidintojų lietuvių kai- 
tojų gerai nepadarysi! Ne!
Taip ir būta. Net generalinei 
repeticijai (tą pačią dieną 
prieš spektaklį visą popietį 
repetuoti, derinant šviesas 
ir garsus, vra aukščiausio 
•laipsnio klaida) neužteko 
laiko.

Po to. pati režisierė visą 
laiką įtemptai laksčiusi be
tvarkydama sceną ir kitus 
reikalus, prieš pat premjerą 
pati turėjo suspėti nugri
muoti visus vaidintojus-.
Juokinga ir begaliniai tra-
giška’ Režisierė visam lai
kui turėtų įsidėmėti, jeigu ji 
nenori save nužudyti, jog 
darbas su didesne grupe ir 
tai grupei vadovavimas bei 
išleidimas jos scenon pride
ramai paruoštos yra sugebė
jimas ne tik režisuoti, bet ir 
paskirstyti darbus Pasta
ruoju atveju režisierė netu
rėjo nė režisierės padėjėjo!

•b

CLEVELAND 3, Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807

DETROIT 10. Ohio 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560

ELIZABETH. N. J. 
943 Elizabeth Avenue 
EL 4.7608

HAMTRAMCK 12, Mich.
11415 Jos-Campau Avenue 
TO 8-7940

bos silpno mokėjimo, štai, Elizabetai ir Viktorui Bal- 
mielieji, toji pastaba: rėži- chunams. kun. Antanui Ben- 
sierė B. Kerbelienė labai
drąsiai ir gerai pasielgė, i 
vaidintojus pakviesdama to-

dzevičiui. Mortai Bendzevi- 
čienci, Anelei Čaplikienei, 
Liudvisei Medonienei. Pet-':;

kius lietuvių tėvų berniukus'ronei -Juozaitienei, Mr- ir 
ir mergaites, kurie nebemo-; Mrs Korkus, Vaclovui Ger-
ka kaip reikiant lietuvių kal
bos. Pakartoju: gerai pasi
elgė ! Pats girdėjau, kaip jie 
lietuviškai kalbėjo scenai 
skirtą tekstą per pirmąją ar 
antrąją repeticija. Ir jeigu 
bent vienas iš žiūrovų, ne
taisyklingą lietuvių kalbos 
mokėjimą girdėjęs scenoje.

.7 j būtų ją išgirdęs tų repetici-

mantui. Pranui Martinkui, 
Bernice Nolman, Mary Mil- 
ler, dr. Bogdanof, Hemy 
Rys, Tom Mofiat, M r. ir 
Mrs. Patten. o už lankymą 
namuose — Marcelei Aluko- 
nienei. Juzei Volangevičie- 
nei, Mikalinai ir Vladui Tre
čiokams, taip pat už atsiųs
tas atvirutes — Petronei

ju metu ir po to scenoje, —, Babravičienei ir jos dukrai 
tikiu, tiems jaunuoliams bū- Kanei. Mortai Krukonienei 
tu teikęs ne užmetimą, bet ir jos dukrai Birutei. Phylis 
skaisčią rožę už tokią pažan- ir B?!1 Carson. Fred ( arrol, 
gą lietuviu kalbos moksle. Marv Vysnevski, Čile ir Ho- 
Režisierė atliko labai prakil- vard Finneran ir jos dukrai 
r.ų veiksmą lietuvių jaunuo- bei žentui.
liu atlietuvinimo darbe. Te- Dar kartą tariu visiems
gul dar daugiau tokių "ne- |jetuviška adiū. 
moksų ‘ įsijungia į m ode r- _

Vaidintojai — beveik iš-! niąją“ to teatro grupę.-. i Izidoriui Milius

KANSAS City, Kansas 
18 S. Bethany 
AT 1-1757

LOS ANGELES 26, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887
VINELAND, N. J. 
Parish-IIall 
West Landis Avė. 
609—691 -8423

PARAMA, Ohio 44134 
5432 State Rd. 
749-3033
PITTSBURGH 22?Pa7
346 Third Avenue 
GRant 1-3712
ROCHESTER 21, N.Y. 
*83 Hudson Avenue 
BA 5-5923
NEW YORK. N. Y. 
*01 — Firs Avė. 
OR 4-3930

10003

SAN FRANCISCO 22. Calif. 
’236—9th Avenue 
LO 4-7981
SEATTLE. Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
M E 3-1853
TRENTON, N. J. 
F30 Liberty Street 
L Y 9-9163

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE 
220 Park Avė. South 
212-982-8110 
NEW YORK. N.Y. 10003

Klientai, kurie siunčia iš anksto apmokėtu muitu 
siuntinius per Centrinę Įstaigą NEW YORKE, gali 
aplankyti šaunią P O D R 0(» I FTS, Inc„ PARO
DINĘ ŠALĘ. kurioje išstatyti puikūs Sovietinės gamy
bos daiktų pavyzdžiai, pasirinkimas dovanų giminėms 
Sovietų Sąjungoje.

Turistai ir besilanką visose U-S-S.R dalyse gali 
su savim imti draugams ir giminėms dovanas su iš 
anksto sumokėto muito pažymėjimu, kurį mes duodame. 
Pažymėjimas galima gauti iš mūsų pašt*;. Tik smulkiai 
išvardinkite skirtus dovanoms daiktus, imamus kartu.

Kelionės turistams rr besilankantiems Sovietų Są
jungoje gali būti sutvarfcytes per vieną iš pirmųjų Intu- 
risto atstovų J.A.V-se, Globė TraveI Service. Ine.. 
716 Walnut Street. Philadelphia, Pa. (W Alnu t 2-0100).
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Vietines žinios

Pijus Buksnaitis, 85 m. amž..

Kortų vakaras spaudos 
naudai

Sandaros Moterų Klubas, 
prieš išsiskirstydamas atos
togų. šį šeštadieni, gegužės 
21 d. 7:30 vai. vak. Sanda- Į 
ros patalpose (124 F gt.) į 
rengia kortų vakarą, kurio’

Balfo Dovano* stalo teniso

Balfo skyriaus susirinki
mas gegužės 15 d. dėl mažo 

i dalyvių skaičiaus neįvyko, 
todėl kitas susirinkimas šau
kiamas gegužės 25 d. 8 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje. Jis bus 
laikomas teisėtų bet kuriam 
skaičiui susirinkus, tačiau 

i prašau visus jausti pareigų
susirinkime dalyvauti.

A. Andriulionis,
pirmininkas

Praėjusioj bendroje abie
jų tuntų sueigoje buvo įteik
tos taurės skautų stalo teniso 
rungtynių laimėtojams.

Pirmą vietą laimėjo psl. 
A Valančiūnas, antrą psl. 
Vyt Adomkaitis ir trečią sk. 
M. Žiaugra. Taip pat įteikta 
graži prof. Ig. Končiaus dar- i

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IS BOSTONO Į LETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus

Pristatymas greitas ir
garantuota*

OO koplytėlė visuomeninin-; Atidaryta darbo dienomis
kui A. Andriulioniui jo 60 ‘ nuo # vai. ryto iki 6 vaL vak

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3330

KELEIVIS 
Prenumerata: 

Amerikoje ir užsieniuose
metams................................
pusei met..........................

KELEIVIS
<36 Broadvay, So. Boston, Mass. 02127

35.00 
. 2.50

f «

pelnas skiriamas Keleiviui komp. Julius Gaidelis, kurio va- 
įr Sandarai dovaujamo .Bostono Mišraus
\ akaro komisiją sudaro Choro koncertas-banketas bus 

kuopos valdyba: J. Arlaus- šį sekmadienį, gegužės 22 d. So. Angeles mieste mite Bosto- 
kienė, N- Kamenienė, E. Bostono Lietuviu Pil. Dr-jos lll nP vyresniosios kartos lietu- 
Keslerienė. A. Zanienė, J. aukšto salėje. viams gerai pažįstama Elena
Martinienė ir narė E. Simo-’ Jackevičiene (Helen Jacko-
navičiūtė. i Choro banketo. S valandą witz). Ilgą Jaiką ©vendą-

Bus vertingų dovanų, klu. . ........... į ma So. Bostone, eta ji dn-

Mirė Elena Jackevičienė

š. m- balandžio 9 d. Los

metų sukakčiai paminėti-
Toje pačioje sueigoje bu

vo įteiktas TėvynėsSūnaus 
žymuo inž. Vyt. Eikinui.

Skauto įžodį davė Vyt. 
Rasye ir skautininko—nese-;
niai į paskautininkus pakel
tas inž. R. Kalvaitis.

gyvenantis Richmond Hill. N.Y„ bietės visus gardžiai navai- Bostono Lietuvių Miliaus k0 įvairius darbus, prieš iš- 
buvęs Keleivio .retasis redak- š-ns. <'ho™ Pavasanms banketas vykdama į Kaliforniją turė-
torius, šiomis dienomis atsiuntė . Rengėjos kviečia nares ir vįi "Jtk^So. Bostono 1? dr?buZ“i. val>;kl5 395.,

Skiltininkų kursai

Šitoki sveikinimą- limasis visus spaudos bičiulius atsi-' r“ Cu °. d* n r50-.?-0510”0 Broadvvay (kur dabar įsikū- 
U..ok, .vetkintm,. M/limaam atsilankymu Lietuvių Pil Dr-jos III auks- r?s dl, A Krisiukėnas).
auklėtini, .Atšilus .pavasariui, to salėje- Programą atliks g Jackevičienė buvoparemti spauda ir maloniai , . - - ,
mano sveikata pradėjo po tru- briką/ choras ir vy rų šešetukas. Vi- veįklį jr So. Bostono visuo-
putį taip pat atšilti. Sveikinu vi- ' si kviečiami atsilankyti — meniniame gyvenime, ypač
są Keleivio štabą.“ Prie laiškelio Iirinko atstovus į SLA seimą visiems bus Įdomu ir malo-
pridėjo penkinę. Mes dėkojame SLA 359 kuopa gegužės nu-
p r..* čnaiA,..; cv.;irini«nc s»i 8 d- susirinkime išrinko at-
.. .. . . ’ stovus i SLA seimą, kuris Peticiją pasirašė kardinolas
Imkime jam su pavasariu ftoš-į bug jiepos R d Clevelande | 
kai sustiprėti ir dar ilgai gyve-- jais išrinkti povilas Brazai-!
nimu džiaugtis. 1 tis ir Juozas Vinciūnas.

Jaunimo Peticiją Jungti
nėms Tautoms pasirašė kar-

daug dirbusi Stepono Da
riaus veteranų poste.

Ji mirė nuo kraujo išsilie
jimo smegenyse.

Tegul velionei būna leng
va Amerikos žemė, o jos vy-

Žalgirio tunto skiltinin-
kams kursai prasidės gegu
žės mėnesio vidury. Kursam 
vadovaus ps M, Subatis.

Laiškai senatoriams

Trans-Atlantic Travel Service
dinolas Cushingas. Parašą rui J. Jaskowitz Bostone te- 
išrūpino Jadvyga Tumavi- begyvenančių draugų ir pa- 
čienė- ' žįstamų nuoširdi užuojauta

Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus iri

į Lietuvą.
Kartu yra

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE,

Bostono Baltijos ir Žalgi
rio tuntų skautai parašė 470 
laiškų kongresmanams ir se
natoriams, prašydami pri
tarti rezoliucijai 416 sena
te — iškelti Jungtinėse Tau
tose Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reikalą.

Be minėtų tuntų, laiškus 
rašė neolituanų korporacija, 
Nemuno tuntas. Viso labo 
tos jaunimo organizacijos 
parašė 692 laiškus.

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 
PODAROGIFTS SKYRIUS

390 We»t BROADVVAY, So. Boston, Mas*. 02127. 
TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.

87 East Bay Rd. Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. 428-8425

Vila atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki 
rugsėjo 15 d^ ir iau dabar priimami užsakymai-

Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas, 15 Rosedale St, Boston, 
Mass. 02124- Tei. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai 
j vilą AUDRONĖ — Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią 
žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

IŠNUOMOJAMI
So. Bostone, 7 I St., du saulėti 
butai po 5 kambarius,— porčiai, 
visi patogumai, ne daugiau kaip 
3 suaugusiems, nuoma $17 sa
vaitei. Skambinti po ketvirtos 
valandos vakaro tel. 269-2269.

(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR! jfrfjrrffrrrrrr-r"-**'........ į

KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius i kurortus - j; > 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu !; 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainarašeių 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JOSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visą rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą. 
389 Broadnray, So. Boston. !

Telefonas: 268-6030

VEDYBOS
Rimtas vyras vedybų tikslu 

ieško lietuvės gyvenimo draugės 
45-52 m. amžiaus. Rašyti:

A. O-. c/o Keleivis, 636 Broad
vay, So. Boston. Mass. 02127.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
> <,

Elektros Prietaisai
> (UjNatingsi taisome laikrodžiu* 

— papuoealue

::

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE6-1204

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimą* 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS —D ALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei maliną remontuojant, kreipkitės j 

LONGINĄ IZBICKĄ

FORTŪNA FUEL CO,
487 WASH>NGTON ST. 

DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORDSaletlnc.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 2684)068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worces-

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E- Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^sooosooeaeoooeoao

coooooooooooooc
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THE TRAVELER:

“Keleivio” Telefonas AN 8-8071
SOUTH BOSTON, MASS.

pos

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

terio į Lietuvą ir kita* Rusi- | TEL. g.2124 j; 
jo. valdom., .nū,- Čia RoM
bama lietuviškai, patarnau- ;> 
jama greitai ir sąžiningai. ;; 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau-

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM ETRISTfi 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.šių importuotų ir vietine*
gamybos medžiagų ir kitų jjjfrrrrrrrrrrrrrrrrr~~-----~--~~~ 

daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis. Į RADUO PROGRAMA

Vedėja B. Sviklienė Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 

i' lociklų ir iš stoties FM,
• 101.7 mc., veikia sekmadie-
! niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ i DAaarliiA/)amn • <XT1£ZŽ9SUtį* X d uuvuouia • Ttiiavcji^
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Apsidrausk

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jurtire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadvay 
So. Boston 27, Mas.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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

Dažau ir Taisau
4 e i e

Namus iš lauko ir viduje. * 
X Lipdau popierius ir taisaue 

11 viską, ka pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią - 

medžiagą.

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass,

11 TeL C0 5-5854

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką raistinę.

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

882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Tslefonas AN 8-6020
9 vaL ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius ir sekas.N

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Maaa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lieto Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY 

taipgi pritaiko akinius
534 Broadvvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN 6-2712
Namai ir Ckis:
287 Concord Rd, Billeriea, Mas 

TEL. MO 3-2948

reeeeeeeeeeeeeee*******************

A. J. NAMAKSY ii
Real Estate & Insurance ;i

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159!

Tel. 332-2645 
►#<##*♦♦#*♦##♦♦#*#♦*#*************

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA 
<28 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Beikmenys plumberiams 
Visokie (eleiies daiktai

Atsišaukimas j Lietuvių 
visuomenę!

1964 m. New Yorke mirė Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto Signataras, Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, ilga
metis demokratinių seimų narys, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto steigėjas ir pirmininkas, kelių knygų 
autorius profesorius STEPONAS KAIRYS-KAMINSKAS.

1965 m- taip pat New Yorke mirė ilgametis Lietuvo* 
demokratinių seimų narys, kovotojas dėl Lietuvos laisvės, 
VLIKo narys, Lietuvo* Laisvės Komiteto narys, kelių kny
gų autorius KIPRAS BIELINIS.

Abu veteranai, nenuilstami kovotojai dėl laisvos de
mokratinės Lietuvos mirė JAV su viltimi, kad jų darbai 
bus tęsiami likusių gyvų lietuvių.

Jų pelenai yra atvežami š. m- gegužės 30 d. į Chicagą 
ir tą pat dieną 1 valandą popiet bus padėti Lietuvių Tauti
nėse kapinėse šalia buv. Lietuvos R. Prezidento dr. K. 
Griniaus ir kitų veikėjų.

Garbingų valstybininkų palaikams pagerbti ir laiki
nai padėti į skirtas jų urnom* vietas yra sudarytas komite
tas, kuris kviečia visas lietuvių patriotines organizacijas, 
jaunimo draugijas, studentų sambūrius, sporto klubus, 
politinius junginiu* ir partijas, abiejų velionių gimines, 
draugus ir visus lietuvius dalyvaut jų pagerbime ir palaikų 
palydėjime Lietuvių Tautinėse Kapinėse 1966 m. gegužė* 
30 d. 1 vai popiet.

Organizacijų atstovai, norintieji tarti atsisveikinimo 
2odj, laidojimo komiteto pirmininkui J.
Skorubskui — 1634 50 Avė. Chicago, III- 60650, telefonas 
TO 3-4236, arba sekretoriui J. Talalui — 7137 So. Ash
land Avė., Chicago, III- 60636, telefonas ST 3-0926.

Nuoširdžiai kviečiami visi pagerbti mūsų valstybinin
ku* ir nenuilstamus kovotojus dėl šviesios Lietuvos at
eitie*

LAIDOJIMO KOMITETAS

Socialdemokratai vadovauja 
Suomijos vyriausybei

Vyriausybę sudarė keturių partijų koalicija, kūnai 
vadovaus socialdemokratai.

Suomijoj socialdemokra
tai visą laiką buvo stiprūs ir 
daug atstovų rinkimuose lai
mėdavo. bet, Sovietų S-gai 
spaudžiant, jie buvo privers
ti neiti į vyriausybę.

Paskutiniuose rinkimuose 
socialdemokratai laimėjo 
daugiausia atstovų, bet vy
riausybę sudaryti nebuvo 
lengva. Socialdemokratų va
dai pasikeitė, todėl ir Mask-

va nebuvo jiems taip prie
šinga. oagaliau ir bendra pa
saulinė padėtis yra pasikei
tusi. Be to. socialdemokratai 
reikalavo ir komunistus į- 
traukti į vyriausybę, kad jie 
būtų atsakingi už vyriausy
bės darbus. Dešinieji tam 
buvo priešingi. Pagaliau su
tarta, kad vyriausybei vado
vaus socialdemokratai, ku
rie turės 6 ministerijas, cent-

ro partija 5, komunistai 3 ir 
ir kairieji socialistai 1 Opo
zicijoje pasilieka konserva
torių, liberalų, švedų ir ma
žažemių partijos, kurios iš 
200 atstovų parlamente tetu
ri 48 atstovus.

Iki šiol vyriausybei vado
vavo centro partija. Komu
nistai valdžioj nebuvo nuo 
1948 metų.

Vliko pirmininkas
grįžo iš Europos

Vyliausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas 
grįžo iš Europos. Jis dalyva
vo Europos Tarybos posė
džiuose stebėtoju, kaip Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mo delegacijos pirmininkas, 
matėsi su įžymiais Europos 
valstybininkais. Jo įdomų 
pasikalbėjimą su Eltos ko
respondentu išspausdinsime 
kitame numeryje.

Lietuviu koncertai
Cape Code

Cape Codo konservatori
jos koncertų agentūra liepos 
23 d- rengia Lilijos Šukytės 
ir Stasio Baro koncertą, a- 
kompanuojant komp. Dariui 
Lapinskui, o rugpiūčio 6 d. 
pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą.

Šiuos mūsų menininkus 
pakviesti konservatoriją pa
ragino Jonas Vasiliauskas, 
kurio žmona balerina Tatja
na Babuškinaitė minėtoje 
konservatorijoje mokytojau
ja.

Pats Jonas Vasiliauskas 
nepriklausomoj Lietuvoj yra 
organizavęs žymiausių už
sieniečių solistų ir kt- meni
ninkų gastroles.

fV. Reuther vėl
perrinktas

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter 
Reuther vienuoliktą kartą 
parrinktas pirmininku. Jis 
jau 20 metų vadovauja šitai

Gen. Įeit. William W. Momeyer 
paskirtas JAV oro pajėgų vada 
P. Vietname nao liepos 1 d.

unijai ir yra vienas pažan
gesnių unijų vadų. Kalbama, 
kad, Meany išėjus į pensiją, 
Reuther pateks į jo vietą

Pirmą kartą į tos unijos 
vadovybę išrinkta moteris 
Olga Madar.

Kanados parlamente
sprogo bomba

Franklin D. Roosevelt, buvusio 
prezidento sūnus, kandidatuoja 
į New Yorko gubernatorius.

Kanados parlamente, iš
vietėje greta ministerio pir
mininko ir užsienio reikalų 
ministerio kabineto, sprogo 
namų darbo bomba, žuvo ir 
ją rankoj laikęs asmuo. Ne
aišku, ar jis buvo politinis 
fanatikas, ar pamišėlis.

cagą
atsto
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