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59-TIEJI METAI

Birmingham, Ala. Rasinėse 
Riaušėse Daug Sužeistą

Birminghamo Mieste Rasinėse Riaušėse Nemažai Sužei
stų; Riaušes Iššaukė Negrų Namų Sprogdinimas; Ne

grai ir Baltieji Buvo Susitarę Dėl Rasinės Segre
gacijos Panaikinimo Palaipsniui; Federali

nė Valdžia Neleis Niekam Sauvaliauti.

T . ~ i ti tvaiką. Prezidentas yra1
Pereitą savaitę pranešė-’ paruo§ęS įsakymą perimti j1 

me, kad Alabamoje, Bnmin- fecĮeia.linės kariuomenės ži-i 
gham mieste negrai demon- nią ir Alabamos nacionali-i 
gracijomis kovoja uz savo nę gvardiją. Dėl šitų prezi-! 
pilietines teises. Savaitės ga-( dento patvarkymų Alaba- 
le, kada demonstiacijos pi a- mog gubernatorius Wallace 
dėjo išsigimti į peštynes ir( pasjUntė prezidentui protes-į 
susikirtimus su policija neg-: Jig gako> kad Bii rnin.
rų vadai susėdo pne stalo su gham tvarka yra atstatytaJ
Bnmingham baltųjų pilie-; kad nacionalinė gvardija 
čių vadai tartis, kaip numal-Į jau yra įspėta ir> reikalui
sinti demonstracijas n duoti esant bus panaudota tvar- negrams piliečiams lygias, kai p^aikyt? ui kokia teige
^e’?e?.n?ies^, s.u baltaisiais prezidentas siunčia į Alaba-1 
piliečiais. Susitarimas jau mą federalinėS kariuomenės 
buvo ir prieitas. Bet šešta-1 dalinius ir nori perimti pa
dienį vėlai vakare nežinomi cionalinę gvardiją j federa- 
piktadariai išsprogdino dvi j linės vyriausybės rankas? 
bombas vieno negro kunigo į ., , ,
namuose ir viena bomba U-! . Alabamos negrų kova uz 
sprogo viešbutyje, kur neg-! ‘y?135 te,s.ea*!' uz **&•*?: 
ių vadai vedė derybas su ^?s,.l,an,a‘k,,nlm« susll4aukc 
baltųjų miesto gyventojų va- d,dell° atba!s,° vlsoJe Ame-

UGNIS IR KAPITON O 'MEDAUS MĖNUO*

\ . ,. uranus prekinis laivas Ahios Ge orgios netoli Anglijos krauto. .
vyrų įgula su laivo kapitono žmona Matil da išsigelbėjo. Kapitonas su savo jauna 
žmona plaukė tuo laivu, praleisdami savo "medaus mėnesį“, kuris, kaip matome, 
galėjo labai liūdnai baigtis.

Kanados Ir JAV Santykiai 
Žyniai Pagerės

Kanados Vyriausybės Vadas Pearson Susitarė su Prezi
dentu J. F. Kennedy Visais Klausimais; Santykiai 

Tarp Kaimynų Bus Geresni; Išspręstas ir Kana
dos Ginklavimosi Klausimas; Dviejų Vadų 

Susitarimas Paskelbtas Pranešime.

Katalonija Dar 
Neturi Savo Spaudos]

Katalonijoj, šiaurinėj Is
panijoj, gyvena kataloi ų 
kalba kalbantieji žmonės,

Naujas Kanados ministe
rių pirmininkas Lester B. 
Pearson pereitą savaitę lan
kėsi JAV valstybėse ir dvi 
dienas tarėsi su prezidentu 
Kennedy Hyannis Port 
miestelyje, kur jaezidentas 
vasaros metu kartais atvyks-

kurie seniau turėjo savo pla-I ta savaitgaliams, 
čią spaudą, bet įsigalėjus • Pasitarimuose po dviejų 

dienų prieita v isiško susita
rimo visais abiem valstybėm 
rūpimais klausimais, ir ypač

A li red as Svenson 
Pabėgo Pas Rusus?

Lietuvoje gimęs Alfred 
Svenson, 31 metų amžiaus 
Amerikos kapitonas, pagal

Haiti Vyriausybe 
Sudaryta Pžsieny

Franco diktatūrai jų spauda 
buvo visiškai uždrausta, ir 
dabar tik reta knyga gali pa
sirodyti ta kalba.

Kataloniečiai vis daro 
bandymus išgauti leidimą 
spausdinti laikraščius savo 

i gimtąja kalba, bet MadridoI okieciu Metalistu
Streikas Pasibaigė i vy‘iausybė bijo buionie-

** em spnpiatizmn“ ir nerluo-
l

cių seperatizmo“ ir neduo
da leidimo. Ispanijos Mu-

___  __ . ___- ____ > rikaie. Sekmadieni. kada ____ ____
uais. viešbutyje. Keturi ano- įį.-“aža kus težfnojo apie armijos pranešimų, su ta- 
nes buvo sužeist, bombai, s-, Bjimi hain0 rasineJs , rišku džipu Vokietijoje nu
sprogus. Kunigo K.ngna-,.eSi da*gelyje mjestų vyko • važiavo pas .visus ir pap, ase 

dideli mitingai už Alabamos duoti jam prieglaudos teisę, 
negrų teises. Toks masinis 1 Armijos pranešimas pa- 

i mitingas vyko ir Bostone, i brėžia, kad tai pirmas atsi- 
’ kur negrų ir baltųjų kalbė-j tikimas, kada armijos kari- 
tojai pasmerkė Alabamos Į rinkas pabėga pas iusus 
segregacijos praktiką. Ta

♦ u-r proga negili kalbėtojai nu-5 po antrojo pasaulinio
,. - . t rodė į negrams daromas is Vokietijos j AmeiiRą, čia

o Jcin^n_ j skriaudas ir šiaurinėse vals-; su motina apsigyvi 
AtvyKU-j ... . _ - (n,w Pa lunke š

Haiti opozicinės grupės ; Vak. Vokietijoje 120,000 ■ ravjovas gal pralenkia ir ca 
sudarė Haiti respublikos vy-1, metalo piamonės darbiniu-Į ro tarną Muravjovą, 
riausybę užsienyje, Puerto kų Baden-Wuerteberg pro- > --------------------------
KKO saio> Vyriaūsyte' yncijoj buvo išėję į .Sereiką AstronmilūS VUODCT 
priešakyje stovi Louis De- del uždarbių pakėlimo, j
joie ir Daniel Fignole. ; Darbdaviai, atsakydami į! Skris 22 Kartus

Ar ta vyriausybė gaus už- streiką, buvo išmetę j gatvę!
sienio kraštų prpažinimą, dar virš 300,000 darbininkų, i -----------
dar nėra žinoma. Gegužės' Streikas ir lokautas-perei-į Amerikos mokslininkai šj 
22 d. baigiasi terminas da- tą savaitę pasibaigė kom- įj antradienį nori paleisti ra- 
bartinio prezidento-diktato-j promisu. Susitarimui tarpi-' ketą su astronautu skristi

Amerikoje reiškiama pasi
tenkinimo, kad ginklavimosi 
klausimu pasiekta vienos 
nuomonės.

Paskelbtame pranešime 
apie dviejų valstybės vadu 
pasitarimus išvardinta eilė 
klausimų, kurie buvo aptar
ti ir dėl kurių prieita susita
rimo. .Jų tarpe yra nusigink
lavimo, atominių ginklų 
bandymų sulaikymas, pre
kybos santykių gerinimas, 
karo reikmenų gamybos pa
skirstymas tarp Kanados ir 
JAV ir eilė kitų klausimų.

Nėra abejonės, kad su 
nauja Kanados vyriausybe

muose padalyta materiali 
nių nuostolių, bet niekas ne- į 
sužeistas.

Kaip tik negrai išgirdo 
apie namų sprogdinimus, jie 
tuoj pasipylė, gatvėse ir pra-j
keleivius11 automobiHuose'k' |)r?ga. neE11l kalbėtojai nu-j po antrojo pasaulinių;iremdamaf tu0 ka(į idiomas kancleriu dr. K. A- j skris astronautas majoras L.Į
policijų. Kai kurie policinio- j '?de » n<*rams . darom,as 15 V°^et'Ja°. J™ 4’,an J* Pasiskelbė esąs iš-i denauer vietoje. I Gordon Cooper, toris pasta- ^i‘ bū?o įauėtoma ted '
kai buvo sužeisti Atvvk., I skriaudas ir siaurinėse vals-; su motina apsigyveno Seian- rinkta dal. šešeriems ' j romis dienomis ruošėsi skri-1 ,.?J, n iJa.uc,ama’ ,kad /•
s^ eTisrininkus ne^ra?ne"i tijose ir yP84 Bostone’ kur! tone’ Pa” lan^4, Au ° tams kraštui valdyti I &Uelkas metaio I,,an!onė-! dimui, ir gydytojai pakarto-i Blefe" bakeno vynausybe
prileido prie degančiu na. gyvenamieji buUi yra segre- parapijos mokyklų ir baigė prezidentas' K Sfese Peisimesti i kitas; tinai tikrino jo sveikatą. Ilnksta i antiamenkomz-
m“dP™-ri;Xtepie1!)į&^  ̂net Sęrantono universitetą. Jo Iki šiol Amerikos

žmonių buvo sužeista. Ala

'*T T"atvvko riaus Duvalier valdymo, bet i ninkavo Vokietijos ūkio mi-* aplink žemę 22 kartus. Jei
— ^ioS > - “ -yri p,! vyriai™

vyriausy
be pastaruoju laiku. Ameri-

Įstatymas prieš gyvenviečių 
segregaciją. O kur žmonės

... I_j turi gyventi segreguotose gy-j kuris gyveno Lietuvoje ir at-
lace sustiprino miesto apsau- venvietėse, ten ir mokyklos i stovavo užsienio firmoms, 
ga ir sakė, kad valstijos vy- - -
riausybė riaušininkus būti-, 
nai sudraus ir mieste tvarka!

bamos gubernatorius Wal-

faktiškai yra segreguotos.

nai suuiausn rmesie ivarKaį j c •» Vnl^tnhiii 
bus atstatyta. Justicijos de-į/1'rrM's V aiSiyuių 
paitamentas pasiuntė Į Bir-i
mingham aukštą pareigūną’ 
prižiūrėti, kaip mieste tvar
ka atstatoma. Federalinė 
policija bendradarbiauja su 
vietos policija ieškant kalti
ninkų, kurie bombas pakišo. 

Prezidentas J. F. Kenne-

____ Buvęs Haiti prezidentas __________
ių 'tikra pavardė ir vra Sven- Magliore sako, kad Duvalier džiausiu pokariniu vokiečių; Iki šiol Amerikos astio- 
ėl‘on..JoPtėvas buvo noivegas/greitu laiku paskelbs, jog uara.nmRų streiku. Dėl $ ‘'®> *“h£‘’

’ Lietuvoje vedė ir susilaukė 
' sūnaus. Tėvas žuvo bombai- j
t duojant Rygą.

Alfredas bvenson nese- 
Vadai Posėdžiaus niai rašė motinai, kad jis.

balandžio gale grįšiąs į A-J 
meriką. Motina spėja, kad' 
jis buvo komunistų pagrob- 

, tas, o ne savo valia pas juos
Gegužės 22 d. Abisinijos 

sostinėje Adis-Abeba susi- ’
renka Afrikos valstybių gal-* nuvyko. Motina gyvena Wa
vos tartis bendraisiais klau-! shingtone ir dirba kongreso 
simais. Pirmoje vietoje sto- bibliotekoje, 

dy reiškė vilties, kad negrų vės klausimas, kaip išvalyti
ir baltųjų Binningham pilie
čių susitarimas nebus nu
trauktas. Bet Alabamos ir 
Birmingham miesto vyriau
sybės susitarime nedalyva
vo, negrams pažadus davė 
baltųjų piliečių įtakingi va
dai, kurių net pavardės ne

iš Afrikos dar užsilikusius! 
kolonialistus, ypatingai por-l 
tugalus Angoloje ir M ozam-į 
bike. į

Nepriklausomos A lžerijos 
vadas Ben Bella sako, kad 
Afrikos valstybės neturi ten
kintis rezoliucijomis, bet tu

Laoso Klausimas 
Nejuda Iš Vietos

Laoso derybos tarp neu 
Daliosios vyriausybės ir ko
munistų vis dar neduoda jo-

Haiti yra „socialistinė vals-; 
tybė“, kaip Kuba, ir ieškos 
pagalbos Maskvoj savo re
žimui išlaikyti.

Haiti ir Domininkonų res
publikų karo pavojus lyg ir 
praėjo. Haiti vidaus netvar
ka dabar iškilo pirmon vie
ton.

.. .......... , . .. erdvėje aplink žemę nėra
J i darę. šis bus pirmas kartas, 

y ________  Į kada astronautas bandys iš-
o - . . >T . • - i būti erdvėje ilgesni laiką.Sovietai Nuteisė i ______________________

skelbiamos, o susitarimo ! ri imtis praktiškų žygių, kad j kių vaisiu. Komunistai su 
vykdyti be vietos vyriausy-' 
bės ir policijos pritarimo ne
bus galima. Todėl dar nėra 
tikra, kaip tas „susitarimas“ 
bus bus įgyvendinamas, jei
gu jis nebus atšauktas dėl iš
kilusių riaušių.

Federaline vyriausybė y-1
ra nusistačiusi prie riaušių; Sovietų Sąjungoje prade-1, Vietnamas ar Korėja, 
neprileisti, ir tuo tikslu į A-! jo kilti Dmitrij F. Ustinovo! Amerikos vyriausybė ma 
labamą yra pasiųsti federa- žvaigždė. Jis yra karo ga-1 no imtis griežtesnių priemo-Į 
linės kariuomenės daliniai, mybos specialistas, o dabar! nių Laoso painiavai išspręs-' 
kurie, reikalui esant, gali vadovauja ir visam sovietų i ti, bet kokios tos priemonės' 
Birmingham mieste padary-' ūkiui. Tai armijos žmogus. * bus, dar nėra žinoma.

portugalai būtu išvaryti iš j galvoja visokių kliūčių net 
jų kolonijų. Alžerija įau pa-į derybų pradžiai, o tuo tarpu 
deda ginkluoti ir apmokyti į jie vis puldinėja „neutralių- 
Angolos maištininkus. ! jų“ kariuomenę ir bando iš

---------------------------- ! jos atsiimti Jarres lygumą.
USTINOVO ŽVAIGŽDĖ Jeigu jiems tai pasisektų,

MASKVOJ KYLA Laosas liktų faktiškai pada
lintas į dvi dalis, kaip yra

PRIEf DIDELĘ BAIMĘ

Šen. Thomas Kuchcl kalbė
jo prieš perdėtą komunizmo 
baimę, kuri kenkia tikrai 
konservatizmo filosofijai. 
Jis pasisakė prieš John 
Birch ir kitas panašias "pa
triotines“ organizacijas.

Vakaru šnipus Kanado'ie tinsta
------ : Geležies Rudos

Sovietų Rusijos karo teis- ______
mas nuteisė mokslininką O- k 
leg Penkovskį mirti už išda-j kon
v ima įvairių kariškų ir mok-| 7 ... . . .. torijos sienos atrasta didelesslimu rusų paslapčių Vaka-s a -j -. A1 * ; , . atsargos ge ezies rudos z»-l

Kanados šiaurėje ant Yu- 
ir šiaurės Vakarų teri-

mą“, nors kuo tas „anti“ 
reiškėsi, čia nedaug kas gali 
pasakyti.

Kanados ir JAV santykiai 
yra ypač glaudūs ūkio srity
je. Toje srityje santykiai ir 
ateityje liks pirmaeilės svar
bos, ypač Kanadai, kurioje 
"dirba“ keliolika bilionų do
lerių Amerikos kapitalų ir 
kur naujos ūkio šakos auga 
amerikos kapitalų finansuo
jamos.

ARABŲ VIENYBĖ

Egipte, Irake ir Sirijoj vi-iii valstybėms. Anglas biz- ėj T žemėjeesa bi|io.| c-Mptc, ..ase ir o.njoj vi- 
nicnus Grevillę Wynne, ku- najJtonu ]eži^s lados. A. si pol.t.k.ena. kalba apie a- 
risisPenkovskio gautus pra- •(r?Uxipe „p,, rabų vienybę, bet praktikoje
nešimus gabeno į Vakarus, 
nuteistas kalėti 8 metus.

Anglas VVynne buvo suim
tas Vengrijoje ir iš ten iš
duotas rusams. Abu kaltina
mieji prisipažino užsiiminė- 
ję šnipinėjimu.

PAGERĖS SANTYKIAI 
SU KOM. VENGRIJA

Amerikoje kalbama apie 
santykių pagerinimą su ko
munistine Vengrija. Veng
rai leisią išvykti kard. Mind- 
szenty į Vatikaną. Esą

pie tos geležies ridos eks- 
plotaciją jau susirūpino ir 
Amerikos ir Japonijos plie
no gamintojai
planuoti rūdos kasimą. 

Didelės geležies rūdos at
sargos Kanados šiaurėje yra 
visai negiliai, kone žemės 
paviršiuje, ir to<lėl rūda ga
lės būti kasama po atviru 
dangum.

ir pradeda ■)» (a'abM
ja), kurios

Budistai Protestuoja

Pietiniame Vietname bu
distų kunigai grasina pradė

tos vienybės dar nėra. Irake 
ir Sirijoj valdo Baath paiti- 

atgimimo parti- 
vadai pirmieji 

pradėjo skelbti arabų vieny
bę, bet kurie nenori patekti 
j Egipto diktatoriaus Nasse- 
rio malonę ar nemalonę. To
dėl Egipto diktatorius griež
tai smelkia Baath partijos 
vadus už vienybės ardymą...

Irake ir Sirijoj vyriausybė 
persitvarkė, bet ir naujos 
vyriausybės nesiskubina į 
Nasserio diktatūros glėbį.

ti visame krašte demonstra- Principe vienijimasis sutar- 
- tas, bet kaip tas bus įgyven-Vengrų diktatūra sušvelnėjo! cijas prieš katalikišką pre-

; tiek, kad jau galima lyginti ! zidentą Ngo Diem, jeigu jis dinta,, dar nėra aišku.
! su lenkijos diktatūra. Dėl tų! nedarys nuolaidų budistų Arabų pasaulis vienybės 

nori ir komunistai vengrai. I reikalavimams. siekia jau daug metų, bet
priežasčių velta esą santy
kius pagerinti. To, matyt,

Vienoje demonstracijoje tos pastangos labai darnai 
net aštuoni budistai žuvo. vis baigdavosi piautynėmis.
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Vokiečių socialistų šimtmetis
Vokiečių socialdemokratų partija šiemet mini savo 

įkurtuvių šimtmetį. Prieš šimtų metų Ferdinindas Lassalle 
įkūrė Bendrąją Vokiečių Darbininkų Draugiją, kuri ir 
buvo vokiško socialistinio judėjimo užuomazga. F. Lassal- 
le’iui žuvus dvikovoj 1864 m., Darbininkų Draugijai ir 
jos skyriams ilgiausiai vadovavo Schweitzer. 1869 metais 
radikališkesnieji darbininkų judėjimo vadai, K. Markso 
sekėjai įkūrė atskirą ‘Vokiečių Darbininkų Partiją." kuri 
tik U « ;ū eė su F. Lassa’Ie ikui taia or•? ?.niza-

Per šimtą metų vokiečių darbininkų judėjimas pergy
veno “karštą ir šaltą” — partija iš dviejų kartų buvo su
varytą į nelegalų pogrindį, vieną kartą dar Bismarko lai
kais ir antrą kartą Hitlerio siautėjimo metais. Abu kaitų 
socialistinis judėjimas nugalėjo draudimą ir iš pogrindžio 
išėjo vėl veiklus ir kovingas, nors antrąjį kaitą tik užsie
nio tankai padėjo socialistiniam judėjimui atgauti pilie- į 
tinęs teises.

Pirmas pasaulinis karas vokiečių, kaip, beje, ir kitų 
kraštų socialistinį judėjimą suskaldė. Vokiečių socialde
mokratai buvo susiskaldę net į tris šakas, bet greit vėl ap
sijungė, tik atskilusi komunistų šaka taip ir liko atsiskyru
si nuo bendrojo darbininkų judėjimo. Tarp komunistų,, 
kurių dvasiniu vadovui laikomas Leninas, ir likusiojo sočia- i 
listinio darbininkų judėjimo dabar yra atsivėrusi tokia 
politinė ir moralinė praraja, kad apie susivienijimą ir 
kalbų nebėra.

Po antrojo paaulinio karo vokiečių socialdemokra
tų partijos atstatymas pareikalavo ilgesnio laiko ,ir, kai 
partija jau buvo atsistačiusi ir stojo kovon už valdžią, ji 
pasijuto lyg sustingusi vietoje, ji jungė darbininkų mases, 
ji vadovavo darbininkų unijoms, bet maža teturėjo vilties 
prieiti prie valdžios su savo senąja programa ir senais, dar 
priešhitleriniais veikimo būdais. Tas vietoje stovėjimo 
jausmas paskatino partiją peržiūrėti iš pagrindų savo 
programą ir ieškoti naujų kelių politinėj kovoj už valdžią.
Sunku pasakyti, ar dėl programos griežto pakeitimo, ar 
gal ir dėl valdančiosios krikščionių demokratų partijos į
politinio “nusidėvėjimo,” socialdemokratų partija pra- su
dėjo žvmiai didinti savo įtaką vak. Vokietijoj ir jau da- vesnėmis lyrikos knygomis, 
bar netrūksta pranašavimų, kad partija Vokietijoj, kaip, —žymus žingsnis į priekį. . 
beje, ir socialistai Anglijoje prieis prie valdžios tautos Čia autorius jau nusistovė- 
sprendimu. Gal ta diena ir nebetoli jau.

Minint vokiečių socialistų šimtmetį, norisi priminti, 
kad nuo 1875 m. iki 1914 m. vokiečių socialistai stovėjo 
viso pasaulio socialistinio darbininkų judėjimo avangar-

ŠIMTAI SUIMTŲ NEGRŲ

Birmingham. Ala., negrai surengė didžiules demonstra
cijas prieš segregaciją. Policija suėmė šimtus suau
gusiu ir net vaiką ir pasodino į kalėjimą.

Stasio Santvaro lyrika
BEN. RUTKŪNAS

Dar 1962 m. — Maironio Čia poeto žodis taiklus, sva- 
metų — pabaigoje Lietuvių rus, nėra tuščių frazių. 
Enciklopedijos leidykla Bos-! Jausmas gilus, tikras. Vis- 
tone išleido mūsų žymaus; kas išgyventa, paprasta, 
poeto Stasio Santvaro naują nuoširdų. Ypač „Raudos“ 
eilėraščių rinkinį ”Aukos ’
taurė“. Tai jau penktoji šio 
autoriaus lyrikos knyga. Tai 
puiki dovana poezijos mylė
tojams.

„Aukos taurė“, palyginti' 
Stasio Santvaro anksty-

jęs, suradęs save. ”Aukos 
taurės“ eilėraščiuose poeto 
veidas ryškus, savitas, nors,

birželio mėn. vykdyti narių 
vajų ir ta pat proga paieško
ti Balfo šalpai aukų, kurio
mis Balfas gelbsti baisiųjų 
trėmimų aukas Sibire.

Balfo iždas senka
Balfo Centras balandžio 

mėn. gavo tik 4,612 dolerių, 
o išleido 6,020. Didžioji iš
laidų dalis, per 2,000 dole
rių, buvo tremtinių šalpai V.
Vokietijon. Sibiro lietuviam 
išsiųsta 13 medžiagų siunti
nių, Lenkijon 77, Vokietijon 
5. Lenkijon dar pasiųsta 18 
vaistų sintinėilų. Lietuvių 
šalpai įvairiuose kituose 
kraštuose išleista per 400 
dolerių.

Stambesnieji aukotojai 
Balfui balandžio mėn. buvo 
Philadelphia $1,000, Scran
ton— $168, Chicago $34,
Cleveland $200, Utica $54,
Providence $55.

Vokietijoj likę tremtiniai 
prašo pagalbos

Balfas jau nebegali nuga- .
benti Vokietijon didelių kie- nuo ? me^ų vaikų iki se- 
kių rūbų nei maisto, šį trū
kumą tuoj pajuto buvę trem-

Birmtnghamo negrai konų respublika dar nepra-
> Ai sidėjo ir yra vilties, kad ka- Birminghamo mieste, Ala- fo ^vengta. Taikos iš-

bamos valstijoj, lašine seg- rūpinasi Amerikos
regacija yra labai griežta. > 0 anizacija ir
sakoma, kad Ui griežčiau-. * ndg Rištis ir Jung- 
siai segreguotas miestas vi- j į S « organizacija, bet
vXtvb£r,nese i s,,rtsti
Valstybėse. Į paliko pačioms Amerikos

Ir štai tame mieste negrai
nutarė pralaužti segregaci- 

Nutarė ir išėjo į j

paliko pačioms 
valstybėms.

Jungtinėse Tautose Haiti JOS sieną, tvuure ir išėjo h dįJ0/kai vienu,telė negrų 
gatves demonstruoti uz ly- J > ;r „ie-
gias teises. Demonstravo 
mokyklų vaikai ir suaugę.

Birminghamo valdžia ne
grus demonstrantus gatvėse

respublika Amerikoje 
nintelė neutrali valstybė šia
me kontinente! Bet, žinoma, 
tos valstybės bėdos nekyla 
iš to, kad ji yra nėgių valsty-

pasitiko su šunimis ir gaisri-, bė ir dar mažiau iš to, kad 
ninku vandens švirkštais. Į ji yra neutrali šaltajame ka- 
Demonstrantai buvo areš- re. Jos bėdos yra ten val- 
tuojami ir dedami į kalėji- i dančios diktatūios padari
nius. Pereitą savaitę kalėji-( nys. Jos prezidentas užsigei- 
muose jau buvo 2400 žmo-į dė būti “amžinu prezidentu” 

ir pats save “išrinko” kraš
tą toliau valdyti, neatsižiū
rėdamas, kad tai yra priešin-

tiniai ir prašo juos paremti

nelių. 
Negrai buvo nusistatę ir

pinigais, nes maisto Indivi- i kurios buvo manytos 
dualinius siuntinius neapsi-; taikios demonstracijos, be 
moka iš Amerikos Vokieti-; priešinimosi, bet praktikoje
jon siųsti, o rūbus sunku pri
taikyti. Tenka duoti pinigų, 
kurie būtinai reikalingi gau-

kupinos emociališkumo, be
tarpiškumo. Todėl jos tokios 
sugestyvios—tikros lyrikos 
viršūnės. Jos artimos mūsų 
liaudies lyrikai. Tai nauja 

Santvaro visoje 
kūryboje. Pailiustruoti tam 
pakaks 3-čios raudos („Rau- 
dų“ cikle) „Pajūrio smėlis 
ir vėjas“ (žiūrėk apačioj).

St. Santvaro „Aukos tau
rė“ — oilaiia Riiaimastvmo e- >------—z— 
dėl žmogiškos buities trapu-5

toliau tęsti demonstracijas, > &a konstitucijai ii žmonių 
kurios buvo manytos kaip I valiaL

pradėjo virsti kovingomis 
demonstracijomis su akme
nų mėtymu ir peilių naudo

sioms šeimoms, invalidams j Jimu

Bet ką Amerikos Valsty
bių Organizacija sutars da
lyti, kad kruvinas diktato
rius būtų pašalintas? Gal tik 
tiek, kaip ir prieš Kubos dik- 

j tatūrą?
ir ligoniams. Gavusieji kad 
ir mažutes pašalpas (vien
gungiai 10 dol., šeimos 25 
dol) labai nuoširdžiai auko
tojams dėkoja. Kai kuriais 
atvejais Balfas priverstas 
siųsti ir didesnes sumas.

K.J.L.

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI

Antano Slauto ar Slanto

Federalinė vyriausybė da 
rė įtakos, kad baltieji ir ne- j Šnipai Maskvoje 
grai Birminghame per savo
vadus tartųsi baigti kovą ir 
kad negrams būtų užtikrin

Maskvoje buvo teisiamas 
kariškame teisme Vakarų 
šnipas Oleg V. Penkovski,

tos lygios teisės. Deiybos ir, moks]įninkaSj pulkininkas,
C* Js ba ttlĮM puses dery-, apdovanotas visais aukštai- 
bas vede bizmenų atstovai, į siaig ordjnaig žm Jis 
o negrus atstovavo keli ku-į
nigai, kovos prieš sekregaci- ‘ 
ją organizacijos vadai.

Pereitos savaitės gale ne- 
Prieš kurį laiką miręs Anta-! f-Tai atšaukė savo demons- 

nas Slauta, Amerikoje žinomas ■ tracijas, nes buv o prieita SU- 
dar kaip Anthony Slanta, paliko! sitarimo. Susitarta, kad mie

ste palaipsniui bus einama

tenka pripažinti autoriaus j mo, plačios poetinės skalės iri 
naudai, jog jau ir pirmuose aukštų dvasios polėkių gies-

de ir buvo pavyzdys kitų kraštų darbininkams organizuo- eilėraščių rinkiniuose, kaip' mes, vertos didelio skaityto-__ ~__
tis ir siekti politinių ir socialinių laimėjmų. Reikia laukti, [ „Saulėtekio maldos4“, „Pa-' dėmesio. Tai svarus Ina- stamboką turtą,

kad Anglijos ir Vokietijos socialistinių partijų priėjimas I kalnių debesys“, "Giesmės: I ^2$™* Tarpe jo įpždinil) minimi br(>
pne valdžios vėl išjudins tarptautuų darbininkų judėjimą apie saulę ir sielą St. Sant-. « •^in i liai Juozas, Kajetonas ir Pranas I
ir skatins visuose kraštuose demokratinio socializmo pa- varas pasireiškė kaip ongi-' ienKa pasiaziaugu laipj

simboiinės krypties, pat gražiu sios knygos įslei-j

pne rasines segregacijos pa
naikinimo. Bet Alabamos

žmogus, 
prisipažino virš metų laiko 
davinėjęs anglų ir amerikie
čių žvalgyboms įvairias in
formacijas apie rusų raketas 
ir įvairius kariškus ir mok
sliškus dalykus. Jis taip pat 
duodavęs Vakarų valstybėm 
informacijų apie Maskvos 
santykius su Kinija. Apie 
5,000 visokių dokumentų ir

žangą ir bus pavyzdys totalitarinio komunizmo kraštams,, 
kaip ir ūkiškai atsilikusiems kraštams eiti humanitariniu, 
laisvės ir demokratijos keliu į geresnį visuomninio gyveni
mo tvarkymą.

Vokiečių socialistų šimtmetį minint, negalima praei- 
r .r;. .Ut(. ų'ėtkta. kad siaučiant Vokietijoj nacizmui, 
»oKicvių socialdemokratai išgelbėjo vokiečių tautos gar
bę—jie į jokius kompromisus su nacių diktatūra nėjo, kai 
tuo tarpu ir bažnyčios ir visos buržuazinės grupės, išsky
rus, žinoma, atskirus asmenis, daugiau ar mažiau sumur- 
zino save vienokiu ar kitokiu pritarimu nacizmui. Užtat 
socialistai ir sudėjo daug aukų per relemtąjį laikotarpį, 
kada vokiečių tautos vardu kalbėjo žmogėdros.

nalus, simDonnes Krypties, i
daug žadąs poetas. Tik ten dimu- Dailus rinkimo forma- 
jo žodis nebuvo dar pakan- tas, aiški spauda. Leidinį 
karnai svainis, išriškintas. Jo PU(^la dailininko Telesforo 
lyrikoj stigo žodžio taupu- Valiaus pieštas abstraktinio 
mo, nors ir pasižyminčio stiliau^ viršelis. Knygos kai
mu* ties gilumu. Vyravo re- na $2.50.
toriškumas, iškilminga, de-, _ AI WVIiri ~~
klamuojanti frazė. Autoriui: BALFO VEIKLOS
lyg ir buvo svetimas lyrinis ►
paprastumas, taip vadina-! 
mas nemeluotas nuoširdu
mas. Tiesa, ir ten jo kūryba

New Yorko Balfas turi 
valdybą

Balandžio 30 d. susirinko

NEBE2DŽIONIAUK1M

Svetur gyvenant tos ša
lies kalba daro įtakos ir sa
vąja kalba kalbant. Dažnas 
sakinius verčia pažodžiui. 
Taip darančių yra ne tik ei

linių tarpe, bet ir gerai išsi
mokslinusiųjų. Imsiu kelis 
pavyzdžius.

„Aukštas kraujo spaudi
mas“ angliškai vadinamas 
high blood preasure. Ang
lams tai paprasta, betgi 
mums ne. Juk galima stip
riai spausti aukštyn ir že
myn. Todėl turėtume sakyti 
„stiprus ar silpnas spaudi
mas“.

„Gailestingoji sesuo“. Tai 
i? maskolių kalbos vertimas. 
Mes turime trumpą įvardą 
„slaugė“.

„Ilgos valandos—angliš
kai long hours. Iš tikrųjų vi
sos vaiar. dos yra vienodos, 
teturi 69 minučių, ilgesnių 
nei a. Todėl turėtume šaky-, 
ti ne „ilgas valandas dirbu“,

bet „daug valandų dirbu“
' Ilgiausių metų“ sakome 

kita sveikindami, linkėda
mi geros kloties ar ilgo gy
venimo. Įpratome taip sa
kyti, bet tai yra svetimybė. 
Juk metai teturi 12 mėnesių, 
ilgesnių metų nėra. Reikėtų 
sakyti „daug daug metų su
laukti“.

Mano suminėtieji verti
mai iš kitų kalbų pažodžiui 
tiek pat tetinka, kiek tiktų, 
jei sakytume „nulaužk siū
lą“ (break the thread), “pa
statyk ugnį“ (build the fi- 
re), „sakyk paterius“ (say 
prayers) ir t.t

Pakruojietis

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. VENCKUNAS

kartais sužyra lyrikos per- pirmojo posėdžio New Yor- 
lais, deimančiukas. ! ko šimtojo skyriaus valdyba

Su „Atvirais langais“ St.! ir pasiskirstė pareigomis. 
Santvaras padarė didelį šuo-! Skyriaus kitų metų val- 
lį į priekį, įžengdamas į lie- dybai
tuvių poetų pirmąsias eiles. 

„Aukos taurėje“ poetas
gi pasiekė didelio eiliavimo 
mestriškumo, poetinės for>

sutiko vadovauti ži
nomas visuomenininkas Jo
nas Šlepetys, vicepirminin
kais bus E. Kulber ir M. Vir- 
bickienė. Skyriaus sekreto-

mos tobulumo. Autorius! ^us J. Jankus, o iždą (arti
•lengvai valdo žodį, poetines 
priemones ir sėkmingai jo
mis operuoja. Ypač pagauna 
skaitytoją drąsūs, originalūs 
palyginimai. Čia St. Santva
ras — tikras meisteris. Jis 
lyg žaidžia jais. Pasitaiko ir 
itin vykusių aliteracijų. Ir 
šviežių, netikėtų, tobulų ri
mų gana apstu. Ritmas kiek 
monotoniškas, bet pakanka
mai įvairus, gyvas, kad pa
darytų rinkinio poeziją pa
trauklią. Prikiština būtų ir 
šiai, penktajai autoriaus ly
rikos knygai, žodžio taupu
mo stoka: autorius lyg per 
lengvai jais operuoja, žai
džia, kartais nustelbdamas

10,000 dolerių metinė apy
varta) tvarkys V. Dovydai
tis, kuris iki šiol tą iždą gau
siomis savo aukomis kasmet 
papildydavo.

Iždo dokumentaciją pri
žiūrės V. Alksninis, K. Ba- 
čauskas ir J. Zarauskas.

Naujoji valdyba pasiryžo

33 CAIRNLEA CRASCENT' jausm3> kartais užtemdyda
mas mintį. Tatai labiau ryš
ku pirmuosiuose knygos sky
riuose, ko negalima pasakyti 
apie paskutinio skyriaus 
„Dalios posmai“ eilėraščius.

BECCSHILC
CANARKSHIRE, SCOTT-
LAND.

valstijos vyriausybė ii- mies- fotografijų šnipas suteikęs 
to valdžia susitarime neda- Vakarams apie visokias so- 
lyvavo ir ar susitarimas ras vietų paslaptis. . . 
valdančiųjų pritarimą? j Kartusu 01egu penkov.

Kaip toliau seksis negrų■ skiu buvo teisiamas ir anglų 
kova Birminghame, dabar i biznierius Greville M. Wyn- 
dar sunku pasakyti. Bet 140’ ne, kuris Penkovskio teikia- 

; tūkstančių negrų Birming- mas žinias gabendavo iš Ru- 
Velionies motina Marijona Slau-, hamo mieste, jei tik turės sijos į Vakarus. Abu nuteis-

Slautai, kurie prieš karą gyve
no Lietuvoje. Taipgi minima ir 
sesuo ar pusseserė Marcelė Čiur
lionienė (Charlonis) ir teta Mar
celė Kukienė, Amerikoje žinoma

kaip Marcella gook, kuri gyveno 
West Virginia ir mirė 1950 m.

tienė, dabar jau mirusi, prieš į užtenkamai ryžto, savo tei-
karą ir Lietuvos okupaciją gy
veno Liškiavos miestelyje, Aly
taus apskrity.

K. Jurevičiaus įpėdiniams

sės sugebės apginti.

Vedybos ir kandidatai

Plačiai buvo kalbama, 
kad repųblikonų partija at- 

“ einančiais metais savo kan- 
didutu prezidento vietai pa
sirinks New Yorko gubema-

1961 m. rugpiūčio mėn. mirė 
Kazimieras Jurevičius, kilęs iš 
Truskavos parapijos, Kėdainių 
apskr., kuris savo palikimą už-1 torių Nelson Rockefeller’į.

» gubernatorius išsisky-rašė Lietuvoje gyvenantiems 
brolių ir seserų vaikams: Pet
rui, Juozui, Vincui, Solomonui, 
Simonui, Nikodemui Jurevi
čiams, Onai Jurevičiūtei-Rai- 
lienei, Petrusei, Elziutei, Vincei, 
Elzbietai ir Barborai Jurevičiū- 
tėms.

žinantieji jos adresą malonė
kite atsiliepti.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Pajūrio smėlį žarstė tav» liekni piršteliai,
Pajūrio vėjas su žuvėdrom skrido pro šalį-------
Dabar tokia liūdna rudens padangė,
Smiltim užpilta gfsta tavų akių ugnelė...
Tu vieną palikai mane vidury naktelės
Braidyt varge, kaip šaltam ir juodam purvynėly-------
Ir bėga, bėga mano liūdnas kelias,
Ir aš brenda per ašaras, lyg per vandenėlį...
Pajūrio smėlį grįš žarstyt dausų saulelė,
Pajūrio vėjas su žuvėdrom lėks vėl pro šalį, —
Tik tu negrįši niekad saulės laukti,
Tu niekad nežydės!, manų laukų rugeli...

(145 psL)

re su savo žmona ir dabar 
vedė kitą ir jo šalininkų kar
štis kiek sumažėjo. Jau kai 
kurie protestantų kunigai 
ir pasisakė, kad iš preziden
to laukiama, kad jie ir vie
šame ir privačiame gyveni
me būtų pavyzdys, o koks 
čia jau pavyzdys divorsuo- 
tas vyras, vedęs išsiskyrusią 
žmoną, kuri iš pirmųjų ve- 

! dybų paliko ore bekaban- 
| čius tris vaikus.. . 
i Žinoma, gubernatoriaus 
šalininkų tokios kalbos ne
labai įtikina, bet visgi jau
čiamas tam tikras atvėsimas. 
Užtat

tig—Penkovskis sušaudyti, o 
anglas Wynne aštuonius 
metus kalėti.

Tai pirma tokia įdomi 
byla Sovietijoj. Seniau gar
sinamos šnipų bylos Sovietų 
Rusijoj buvo nei šis, nei tas. 
“Šnipais” ten buvo krikšti
jami visi, kas tik Stalinui at
rodė neužtenkamai nuolan
kūs, o „prisipažinimai“ ten 
buvo išgaunami urmu ir pa
vieniui.

Penkovskio byla atrodo 
rimtas dalykas ir gal tokių 
Penkovskių yra ar atsiras ir 
daugiau ir aklai uždara So- 
vieti ja tuo būdu parodys pa
sauliui ir savąsias paslaptis.

Kurdistanas?
Maskva garsiai pasisakė 

už kurdų tautos laisvę. Iki 
šiol ji tylėjo, bet dabar, kai 
Irako arabai parodė jai nu- 
£ar4, ji prabilo apie kurdų 
laisvę.

Kurdai gyvena Irake, I-
Užtat senatoriaus Goldwa-Į rane, Turkijoj ir. Sovietu teHo irgubernatoriausRom-i Rusijoj. Apie kurdus RuS
ney (Michigano) šalininkai

[pradeda garsiau skelbtis ir 
perša savąjį kandidatą.

Rinkimai dar toli, bet pir
šliai visada pradeda iš ank
sto dirbti.

•
Ką daryti su Haiti?

Haiti karas su Dominin-

joj Maskva net neužsimena, 
bet ji prabilo apie kurdų lai- 
^7^' ‘J \rake. Ir apie kurdus 
Turkijoj ir Irane Maskva 
dar nekalba ir kalbės tik ta
da, kai norės toms valsty
bėms įkąsti, o apie savu orius 
kurdus ir iš viso nekalbės. 

______ ________ 4.D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO

DETROITO NAUJIENOS j laisvoji Michigano žemė! O j 
skausme likusiai žmonai So- WORCESTERIO NAUJIENOS

Mirė Vytautas Sirutavičius

Balandžio 23 d. 6:30 vai 
ryte mirė Vytautas Sirutavi- 
čius-Sirutis, Bostone gyve
nančio didžiojo socialdemo
kratų veikėjo ir nepriklauso
mos Lietuvos pramonininko 
Vlado Siiutavičiaus sūnus. 
Mirė po ilgos, sunkios (šir
dies ir kepenų) ligos, sulau
kęs vos 53 metų amžiaus.

i fijai, dukrytėms Birutei. Zo- 
skutinius 5 metus, sveikatai'. sytei, Danutei ir Giedrei, tė-' 
vis silpnėjant, gavo pilno in- vams Irenai ir Vladui Siruta-i
validumo pensijų. Paskuti- vičiam, seseriai Irenai ir Lie-
nius porą metų sveikata jau tuvoje esančiam broliui Jo- 
buvo labai pablogėjusi ii- di-nui su šeima — giliausia už- 
delę dalį laiko praleisdavo: uojauta!
ligoninėse.

Velionis priklausė trims 
organizacijoms: socialde
mokratų 116-jai kuopai, AL 
IAS (inžinierių) ir VKLS
(Vilniaus krašto lietuvių), York spausdinta Bostone.

tykios, turinti 312; 
socialdemokratų tai pe. lie- pusiapilJ ir kainuojanti 2.50! 
trone išplatino virs šimto doieriu. Skaityti dįr neteko>l 
stambių K. Bielinio ir J. Ka-; bet pcrvertus' mat - ei,2
mmsko atsiminimų knygų, I nuotraukų, sąrašai nukan- 
pasizymedamas kaip pats, kintų lietuvių, dokumentų 
gabiausias 116-sios kuopos į nuorašaL Iš visko atrodo,’ 
knygnešys. , kad tai bus kažkas panašaus

Buvo laidojamas balan-j į per keletą mėnesių išpirk-1 
džio 27 d. iš Vai. Baužos tą H. Tautvaišienės „Tautų1 

kapinynas Sibiro tundroje

Knyga apie bolševikų rojų
Tik ką Detroitą pasiekė 

Kipro Bielinio knyga „Tero
ro ir vergijos imperija—So
vietų Rusija“. Išleista New 
Yorke, spau
LE leidyklos, turinti 312

Velionis Vytautas buvo 
gimęs 1909 m. birželio 12 d.
Vilniuje. Jaunystę praleido 
Žemaitijoje ir gimnaziją 
baigė Šiauliuose, berods,
1928 m. pavasarį. Nuo 1928 
m. rudens inžineriją studija
vo Čekoslovakijoje, Bmo u- 
niversitete, kurį baigė 1935 
m., gaudamas statybos inži
nieriaus diplomą. Iki karo 
sūkuriai iš Lietuvos išbloškė 
velionis dirbo prie geležin
kelio statybos, o vėliau savo j - 
tėvo vadovaujamos Molio j lietuvių 
bendrovės Daugeliuose ply
tinės statyboje, o ją pasta
čius buvo tos įmonės techni
kinis direktorius. Su tūks
tančiais tautiečių į Vokietiją 
pasitraukė 1944 m. Gyven
damas Biberach/Riss mies
te, 1946 m. gruodžio 25 d. 
vedė Sofiją Abromaitytę ir 
su ja susilaukė keturių duk
relių, kurios dabar yra nuo

koplyčios su bažnytinėmis 
j apeigomis. Koplyčioje buvo; Galima įsigyti bent keturio-! 
I dano- smėlių, su velioniu atsi-i se vietose: pas SLA 352-sios!

t; 1------------ Ij ,____ -__ - - ,

KAS ČIA STATOMA?

lai vienas iš pastatu Pasaulinėje parodoje, kuris turės 
pavaizduoti mūsų žemę. Paroda bus New Yorke 1964- 
1965 metais, joje dalyvaus ir laisvajame pasauly gy
venantieji lietuviai.

■fe b'
sveikinti perėjo keli šimtai 
žmonių, o laidotuvėse daly
vavo apie du šimtai žmonių, 
kurie į kapines važiavo bent 
pusšimčiu mašinų, šv. Anta
no bažnyčioje gedulingas 
pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė klebonas Valteris 
Stanevičius. Jam patarnavo 
kun. V. Krikščiūnevičius ir 
kun. K. Simanavičius. Pa-

kuopos valdybos pirmininką, 
Antaną Sukauską, J. Petru- 
lionio krautuvėje „Gaivoje“, 
VI. Baužos krautuvėje „Ne
ringoje“ ir Ateitininkų kny-j 
gynėlyje (Šv. Antano baž
nyčios prieangyje).
Socialdemokratų

susirinkimas
Susirinkimas

NEW YORK, N.Y.

Istorinė diena—atidarė 
klubo namus

Gegužės 1 d. atidarytos 
naujo, gražaus Lietuvių Pi
liečių Klubo namo durys. 
Pirmieji į juos buvo pakvies
ti spaudos atstovai. Jų tarpe 
teko garbės būti ir jūsų 
bendradarbiui. Dalyvavo 
vietinių laikraščių Daily Te- 
legram ir Evening Gazette ir 
radijo stočių atstovai. Tarp 
jų buvo du lietuviai —Da- 

1 nielius Šimkus ir Edmundas 
Vaškas su žmona Evellyn, 
buvusia Bendoraityte iš 
Dorchesterio, Mass., lietuvių 
žentas John Cronin, kurio 
mirusi žmona buvo Kuosytė 
Teko su jais kiek pasikalbė
ti.

Klubo vadovai—A. Šeške
vičius, A. Staliulionis, F. 
Vaitkūnas, V. Veraitis, Leo 
Misiūnas, J. Norkaitis ir ma
lonus adv. Sara pas svečius 
vedžiojo, rodydami visus 
kampus. Visur gražu, mo
demu.

Mus labai domino virtu
vėje įvairios mašinos: lėkš
tėms plauti, atmatoms mal

Telegram, aprašydamas ge
gužės 5 d. banketą, pažymė
jo, kad jame dalyvavo apie 
1,200 asmenų, kurie, žino
ma, vienoj salėj nesutilpo, 
bet šių dienų technikos pa
galba ir kitoj salėj galėjo 
viską girdėti.

Jis paminėjo, kad gražias 
kalbas pasakė Mass. senato
rius Fleming, kongresmanas 
Donohue, distrikto prokuro
ras Buckley, majoras Cas- 
din, miesto tarybos narys 
O’Brien, Mass. seimelio na
riai V. Pigaga, Buffane ir 
Burke. Jie visi stebėjosi ir 
džiaugėsi lietuvių atliktu 
darbu.

J. Krasinskas

GARDNER, MASS.

Mirė E. Viiniauskiene

Balandžio 25 d. mirė net - 
ilgiau kaip 3 metus sirgusi 
Emilija Višniauskienė. Pa
skutines 5 savaites ji išgulė
jo ligoninėj be sąmonės.

Velionė gimė 1894 m. Gu
džiūnų kaime, Kėdainių 
valse., dar visai jauna atvy
ko į JAV ir apsigyveno New 
Britain, Ct. Ten susipažino : 
su Juozu Višniausku ir 1913 
m. už jo ištekėjo. Vadinasi, 
šių metų rugsėjo 8 d. Viš- 
niauskai būtų minėję savo 

užkan-, laimingo vedybinio gyveni
mo 50 m. sukaktį. Deja, E- 
milijai nebebuvo lemta tos 
dienos sulaukti. Sukūrę šei
mą, Višniauskai netrukus at
sikėlė į Gardnerį ir čia visą 
laiką gyveno.

Velionė palaidota balan- . 
džio 27 d. Šv. Jono kapinėse. 
Jos palydėti į amžino poilsio 
vietą susirinko labai daug 
žmonių. Tokių laidotuvių 
čia nebuvau matęs. Po lai
dotuvių visi dalyviai buvo 
pakviesti į Piliečių Klubą ir 
pavaišinti.

Ilsėkis, mieloji, Dėdės Ša
mo žemelėj. Tavęs ne tik 
našlys likęs vyras Juozas, 
sūnūs Antanas, Brunonas ir 
Vincas, duktė Emilija Bud- 
vikienė, sesuo Julė Gudanai- 
tė Lietuvoje, netekę bran- „ 
gios žmonos ir motinos, bet 
liūdėsime ir mes, gausūs ta
vo bičiuliai ir pažįstami.

Gili užuojauta velionės 
šeimai.

Pažįstamas

Mirė A. Juškos motina

mą Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos atstovų suvažia-i ti, šaldytuvai, elektros kros-
vimą Tas suvažiavimas }- 
vyks birželio 1 d. New Yor
ke.

LaSale, Que, Kanadoje leciama vusuome- gražiai jau daugiau
--------------------- Karstą ne- J15 buv0 labai liūdnas: per; "UUI?\e j,5 kaip 50 metų lietuvių klu-i skubėjo paruosti

šė visų trijų aukščiau minė-i pastaruosius tris mėnesius! Brooklyno balandžio d. ^ag yytauto vardu. Seniau! džius, kurių buvo pakviesti 
tų organizacijų atstovai iri LSS 116 kp. neteko trijų vy-Į buvo įsskndusi i tos seimos k|uįjO veikimas buvo kiek< visi svečiai.
artimiausi velionio bičiuliai.; nl: Domo Kasparkos, Vinco> , ukro?. v. _ r ?? apsnūdęs. Dabar naujai at-Į Susėdus prie stalo kartu

įvyko ba-

Šaunios vestuvės LaSale, 
Que. Kanadoje

Stanulių šeimos iš LaSa-

Domo Kasparkos, Vinco i: ten erižusi pasidalino su jū-......_
nis Stasvs Kripaitis, kuris su i ėio-Sirutavičiaus. Pirm. jjj_ Į s0 korespondentu Įspuziais. kuriomis ....
- • Janina Stumdyto ištekėjo 2 tūkstančių dolerių pajanlų.

ru __ ---_ SS_ ____ - i IV oKl o i Z i zv ivįaiuoiuviu velionio svai-' ------ -

Vai. Bauža gražiai laidotu-. kas Balčiūnas paprašė tylos; 
— tvarkė, visus dalyvius j minute juos pagerbtu Po to ives

nis, dideli katilai kavai vir
ti ir tt.

Malonios grakščios šeimi 
ninkės, Onos Joslin-Gata 
veckaitės vadovaujamos,

cili Tiiyvnn 1 TT2___sni duviu oaiavrejum, vmcu 
Mitriku, fotografu Edvardu

. , j .u Meilum, Stasiu Mačiu, nė
ved^aFaukšt^n^okslus^" pumininkas Džiugis,j nepajusta, kad jau vidur-

ėjusieji. J. Staniulytė, dabar Į^j-jus Kriaučialiūnas. 
jau Milaknienė, tarnauja, staniulių šeima iš seno 
JAV konsulate. Yra sekreto- bičiuliuojasi su Spūdžiais, 
rėš pareigose. Abudu jau- Todėl Staniuliai ir pasikvie- 
nuoliai vartoja savo tėvų—, tė Br. Spūdienę į dukters

TA.____ ii 1— LniLTdUg Kd5 jį ičuinv ii nai
dienomis turi iki

iždininkas Botyrius irdirek-! naktis.
Gegužės 2 d. namų apžiū

pakvietė pusryčių į erdvią; buvo svarstyta LSS suvažia- 
salę. ‘ j vimo New Yorke reikalai ir

Graudu buvo ir kiečiau-į mū&ų kuopos išvažiavimo į 
šiam vyrui, matant ir girdint gamtą rengimo . klausimas, 
balsu raudančią velionio ‘ Nutarta isvaziavimą suieng-

15rkTAvlet? a!?ZiailQĖi žmona ir keturias nenilna-' tf nigpiūčio mėnesį
Į JAV atvyko 1951 m. metegą dukrytes Da{,gelis žiavimui pasiųsti auką, gal! lietuvių kalbą. Juodu jau vestuves, 

moterų verkė ne tik gailėda- j *r (^e^effatą

1 o suva-

sausio 17 d. ir iki mirties gy
veno Detroite, 1226 Ferdi
nand Avė. Pirmus 7 metus mos velionio, bet ir pasiliku-; Alfonsas Nakas

WILKES-BARRE, PA.

Vieną dieną mirė 3 lietuviai

Gegužės 1 d. mirė 
nas Ambrazaitis, prieš 70 m. 
gimęs Šiaulių apylinkėje. 
Lietuvoje velionis kurį laiką

rėti buvo pakviestos visų 
vietos organizacijų valdy
bos. Susirinko apie 300 as
menų. Jų tarpe buvo ir iš 
Bostono atvykusių: So. Bos- 

Br. Spūdienė grįžo paten- tono Lietuvių Piliečių Dr-josi* X * * — J • • • I J t T • 1
Kanadoje gimę. Vestuvės
buvo šaunios, nes svečių bū-Į kinta. Ypač gerą įspūdį jai j pirm. adv. John Grigalus, 
ta arti dviejų šimtų. Nebu- padarė vestuvėse dalyvavęs ! tos draugijos sekr. A. Nevie-
vo pamiišti ir lietuviškų ves- jaunimas. Visi jie išėję mok- 
tuvių papročiai, taigi jos ir sius, visi Kanadoje gimę, 
užtruko daugiau kaip dvi bet visi kalba lietuviškai ir, 
dienas. Pamergės ir pabro- be anglų, dar moka ir pran- 
liai buvo St. Petronylė, J. cūzu kalbą.
Staniulytė, V. Lapinskas, i 
Vizbaras ir kiti.

Vestuvių tvarkdariai bu-i 
vo Vizbarai. Vizbarienė yra'

BROOKLYN, N.Y.

rinko raides Lietuvos Žinių
spaustuvėje. Prieš 55 metus' <ia :

• taa7 * • 4 j- .bendradarbiavusi spaudoje,atvykęs i JAV, taip pat dir- dahar a-, ol.in iš
bo savo profesijos darbą Ke-

ra, ir direktoriai Namaksis 
su žmona, L. švelnis ir J. 
Casper.

Ir jiems buvo parodyti vi
si naujo namo užkampiai. 
Gabi akordionistė Burdulie- 

I nė visą laiką grojo, patar- 
į nautojai A. Zavorskas, Ant. 

Okleraitis vaišino svečius 
gėrimais.

9 vai. vak. adv. Richardas 
Sarapas savo maloniu balsu 
prabilo į svečius anglų ir lie
tuvių kalbomis. Prasidėjo 
meninė programa, kurią at
liko Meno Mėgėjų Ratelio 
choras, kuriam vadovauja 
Jonas Beinorius iš Providen- 

solo dainavo kylanti 
žvaigždė aštuoniolikametė,

A. Šateika jau namie
Antanas Šateika, mėnesį 

dabar dėl akių susilpnėjimo i išgulėjęs ligoninėje, ją jau j 
jau neberašo. Seniau ji rašė aP’ei(i° ir dabai s\eiksta na- 
Naujienoms ir Keleiviui.

Tarp kitų svečių buvo pa
mie gydytojo priežiūroje. 

Jis ir jo žmona dėkoja vi
siems, kurie jį lankė ligoni
nėje, paguodė, atnešė dova
nų, savo gražius linkėjimus

dirbo kaip darbo įrankių ga- j šių našlaičių, 
mintojas (tool maker), o pa- Tebūna Vytautui lengva

* t ____ ______________

, JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

lietuvių Išeivija Amerikoje
Paraiė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapiu, gausiai iliustruota ir«apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutine jos Spau?tuvėse. 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti , anri'iakasvs
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva-» priklausė gLAg115 ISol
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai eme savintis į pai, paiaįdotas gegužės 3 d. j gijos 35 kuopa. Jos pirmi-j Laiškais'linkėjo greičiau 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo mus-t Bear Krek kapuose. 1 ninkas yra Povilas Petronis, pasveikti: Andersonienė, B.
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautis- Paliko liūdintys sūnus ir! kiti valdybos nariai Bukana-, Spūdienė, N. Katiliūtė, N. 
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės. 5 dukros su šeimomis. i

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai» Trečias tą dieną miręs yra 
aukoio pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus Juozą* Stankevičius, kilęs
nepriUausomai Lietuvai. B Siauli4 miesto- karo

Knygoje parodyta, kaip afcirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; minkitais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

$9$ E. Broadvray So. Boaton 27, Maaa.

Velionis pnklause SLA,’ __ 5. ’j žangiosios visuomenes vei- rasmejo Tėvynei, o taip pat .... „ „ . . t> i .
Naujienoms ir Vienybei. Į • P- Petronis, Bukavi-
Tain nat priklausė T bE' čiuS’ Klemkai, Juozlaičiai,laip pat pnklause Lietuviui Matuievičiai įr kiti ! atsiuntė laiškais, telefonu.
ir Tauro klubams. ? . Net keJig kartug buy() at_

Gegužės 4 d. Palaidotas | ! silankę Sneideravičiai, F.! žvaigzoe astuomoiiKametė,
Bear Kreek kapuose. Sti vi U p* .u,° . n.; Stanko, Slavinskai, B. So-lffraži mėlvnakė peltonkaU

Tą pačią dieną mirė ir ?"^“„savln?n^1', J 1S1 ehai. Mrs. Bolsted, E. Thom- Nancy Milerytė,'kuriai ame-mirė ir 
M. Žagarauskas, į šią šalį at-

siuvyklos 
svečiai namų savininkai.

LaSale ir Montreal veikia 
į Lietuvių Darbininkų Drau

Vietos veikėjas Aleksas 
Juška gavo iš Lietuvos liūd
ną žinią, kad ten balandžio 
1 d. mirė jo mylima motina 
Ieva Juškienė-Kadžiūtė, ki
lusi iš Mengelionių kaimo, 
Krekenavos par. Palaidota 
Dombavos kapuose.

A. Juška dar turi du bro-

vicius ir Staniulis. į Jasukinaitė, dr. Petrikas ir
B. Spūdienė pakvietė Lie- jo žmona, J. Stukas, A. Di-

tuvių Darbininkų Draugiją kinson-žukauskaitė. 
atsiųsti savo atstovą į būsi- Lankiusi

ranas, seniau dalyvavęs lie-'^
tuvių meno organizacijose.
Paliko liūdintys brolis ir se
serys.

J. V. Stanislovaitis

Senovėje Varniai garsėjo ark
lių turgais. Yra žinių, kad 1820 
m. birželio 29-30 dienomis tur
guje buvo parduota apie 3,000 
arkliu.

sonas, Mrs. Sarrugarte, A. j rtkiečiu spauda snėia didele t t • 4
Flha T. K volą Ed Ižtranai- * -T. t • , a speja aiaelS liūs Lietuvoje. Eioa, b. Kvoia, ta. izganai ! ateių jai akompanavomuz , kj*-.
tis, L. Lapport, D. Ludson. jonas Beinorius. j

Programos vedėjas Sara-1 
pas vėliau pakvietė tarti žo
dį klubo pirmininką Antaną 
Šeškevičių ir jo žmoną Aldo
ną.

Visi svečiai buvo pakvies
ti užkąsti, žinoma, be jokio 
mokesčio.

Svečių tarpe buvo daug 
naujakurių veikėjų — ži- 
džiūnai, Pipirai, šermukš
niai ir kt.

Fotografai E. Meilus ir K.
Jagminas pasistengė tą įvy
kį įamžinti. Ir amerikiečių 

, spauda plačiai aprašė atida
rymo iškilmes. Worcester

naujienos
Balandžio 28 d. trumpai 

sirgęs mirė Jonas Jonikis, 
51 m. amžiaus, palikęs liū
dinčią žmoną Janiną ir 2 
sūnus. Palaidotas Šv. Jono 
kapuose.

*
Būrys vietos veikėjų daly

vavo Worcesterio Lietuvių 
Piliečių Klubo naujų rūmų 
atidaryme.

•
Lietuvių Bendrovė gegu

žės 30 d. rengia gegužinę 
gražiai atremontuotoj patal
poj. Visi kviečiami atsilan
kyti.

I
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Iš pavergtos Lietuvos
LABAI VERTINA VLIKO 

BIULETENI

KĄ PASAKOJA 
IŠ LIETUVOS ATVYKĘ

(Elta) Neseniai atvykę iš 
Lietuvos ELTOS atstovui 
papasakojo apie Lietuvoje 
patirtas nuomones apie Ka-

tiumas) su pasiuvimu—apie 
150 rb., vyr. avalynės kaina 
i.uo 12 iki 50 rb.

Reikia atminti, kad vidu
tinis mėnesinis atlyginimas į pie 
Lietuvoje pernai siekė apie 
60 rb.

Pastaruoju metu, atsira-

Vy liausiąs Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas (Vli
kas), norėdamas imormuoti 
pasauli apie Lietuvos reika
lus, leidžia Eltos biuletenius 
ir anglų kalba. Štai kaip a-

raliauėių, Klaipėdą, dar ši tą 
apie lietuviškumą miestuose, dus daugiau lietuvių specia- 

Po karo buvo garnių, kad listų, taip pat ir politiniai 
pavergtosios Lietuvos “vy- patikimų, atsakingose parei- 
riaus\oė“ su 1 aleekiu, Ged- gose lietuvių esama daugiau 

.Kaip rusų, pasakoja visai ne
seniai dar buvę Lietuvoje. 
Vykd. Komitetų įstaigose 
iietuviškai susikalbama vi
sur. Eilinių milicininkų dau
guma—lietuviai, tačiau vy
resniojo laipsnio milicinin
kų tarpe rusų gali būti apie

vilu ir Sniečkumi vedusi de
rybas su Maskva Karaliau- * e 
čiaus srities prijungimo prie 
Lietuvos reikalu, tačiau šių 
pageidavimas buvo grubiai 
atmestas. Bendro lietuvių 
kėlimosi į Karaliaučiaus sri
tį nebuvo, ir kiek jų ten yra, 
neteko patirti ar spaudoje• 50' < \ iesojo susisiekimo
pastebėti. Girdėti, kad lie-i tarnyboje gali būti 60G lie
tuviai dirbą srities pramonė-j tuvių ir 40% rusų.
je, žvejyboje. Dėl ūkinio pri
skyrimo Lietuvai tenka štai 
kas pasakyti: toji Kalinin
grado (Karaliaučiaus) sri
tis turėjo sunkumų ypač 
maistu apsirūpinti Kara
liaučiaus gyventojai daž
nais atvejais atvykdavo su 
sunkvežimiais maisto apsi
pirkti į Lietuvos miestus, net 
į Klaipėdą. Praėjusiais me
tais maistu aprūpinimas ne 
tik Karaliaučiuje, bet ir ki
tuose tos srities miestuose 
buvęs ypatingai sunkus. Kai 
dabar litį prijungė ūkiniai, 
tai į Lietuvos pramonės val
dybas neišvengiamai įsilies! 
daugiau rusų pareigūnų. 
Būtų visai kitas vaizdas, jei 
sritis būtų buvusi prijungta 
tuojau po karo. Kas yra bu
vęs Karaliaučiuje, pasakoja,: 
kad miesto vaizdas niuna

Mirė J. Karosas

Kaune mirė kompozito
rius Juozas Karosas, gimęs 
1890 m., Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvęs Klaipėdos, 
vėliau Šiaulių muzikos mo- 
Kyklos direktorius.

Jis paliko nemažai sukur
tų dainų ir kitų muzikos kū- 
. inių, nemažai rašė spaudoje 
muzikos klausimais, via pa
rašęs mokykloms vadovėlį 
Garsų keliais.
Vėl 200 Lietuvos specialistų 

i Kazachstaną

(E) Vilniaus radijo žinio
mis, balandžio 23 d. iš Vil
niaus į KazacTistaną išvyko 
naujas Lietuvos specialistų 
būrys — šį kartą daugiau 
kaip 2CO statybininkų. Ta

J proga stoty įvyko mitingas,! 
* -pecialistų išlydėti susirinatstatomi tik būtiniausi pa-. , , .....

statai, gyvenamieji namai,! ko' įlniecių, o pareigu 
naujų pastatų nematyti.j naĮ ^J^stantiems kalbėjo: 
Toks pat vaizdas Tilžėje, i P?1 traukinys...
- O kaip su Klaipėda? Var_

Ar daug likę senųjų klaipė 
diečių, kokių tautybių gy-

biuletenį atsiliepia 
kai kurie spaudos žmonės.

Allen Nixon iš U.S. and 
World Report — Siųskite ir. 
daugiau žinių apie komuniz-• 
mą. 1

Otto D. 1 olischus iš The , 
New Yoik Times štabo —i 
naudingas.

J.H. U agner iš Armed 
Forces Managment Magazi- ( 
ne — daugiau žinių iš Lietu
vos vidaus gy venimo, apie j 
pogrindžio veiklą ir apskri- į 
tai rezistenciją.

Sidney E. Tishler iš AC-Į 
DEL — taip, žinios naudin
gos.

Inter Catholic Press — 
siųskite ir duokite daugiau 
žinių apie religiją.

Eduard Rice iš Jubilee— 
viskas naudinga.

Richard A. Schnourf iš' 
LCOR-USN — puikūs ko
mentarai apie sovietinę 
praktiką Pabaltijo valstybė
se ir apie pabaltiečius lais
vajame pasaulyje.

Lea Schueinhammer iš 
Austrijos — vos spėjau susi
pažinti, patiko.

J. J. Hanlin, katalikų 
spaudos žurnalistas Vieno
je — labai aukštai veltinu 
biuletenį.

O štai dar kelių kitų svar
bių asmenų ir įstaigų verti
nimai (Tokių atsiliepimų y- 
į a daug daugiau):

Catholic Inter High School
('/mnfil Vunpnnver___

jame už geras informacijas

PAGERBĖ SENĄ KARI

Prezidentas John F. kennedy įteikia Garbės medalį 
gen. majorui Charles E. kilbourne, 90 m. amžiaus, 
kuris pasižymėjo Filipinų sukilime 1899-1901 m. Jis 
dabar yra prieglaudoje Washingtone. : f.

Naujoji Zelandija
kuriuose vyko komunistų su- 

i rengtas mitingas.
Tokį šūkį turėjome pro-' Dar gerokai prieš mitin

gos skaityti didžiausiame N.' gui prasidedent, demonst- 
/.elandijos laikrašty. O tai rantų susirinko didelis skai- 
atsitiko šitaip. i čius su. plakatais, šūkiais į-

Aucklande kelias denasj vairiomis kalbomis. Organi- 
tęsėsi komunistų partijos I zuotai dalyvavo ir universi-

Laisvė komunistų pavergtai 
Lietuvai!

ventojų rasime Klaipėdoje, 
ką galima pasakyti apie 
miesto pramonę? — toliau 
neseniai Lietuvoje gyvenu-! 
sius paklausė ELTOS atsto-’ 
vas. < į

— Klaipėdoj senųjų klai
pėdiečių, spėjama, bus likę 
5-10G . Lietuvių gali būti a- 
pie 40 G , tiek pat rusų ir a- 
pie 20G kitų tautybių gy
ventojų. Klaipėda labai at
statyta ir išsiplėtusi, tačiau 
jaučiamas didelis butų trū
kumas, o gyventojų skai
čius nuolat auga. Dedamos

das brangus Kazachstane, 
ten padirbėsite neblogai, 
jūs ten negailėsite savo jėgų, 
diaugai, dėsit visas pastan
gas, kad statybos būtų pa
statytos greitai ir pigiai... 
Su lietuviais darbininkais, 
specialistais dar buvo išga
benti vagonuose pakrauti 
buldozeriai, ekskavatoriai, 
auto mašinos.

Komunistinės blogybės

Susirinkusi Aukščiausioji 
Taryba (parlamentas) ir 
giituokliavimo klausimu ta 
ė savo žodi.

teto studentų grupė su savo 
plakatais. Kiekviena atvyks
tanti mašina su svetimų vals
tybių komunistų delegatais 
buvo sutikta atitinkamais 
šūkias.

Mitingo salės durys buvo 
stipriai policijos saugoja
mos, kad neįsiveržtų de
monstrantai. šešios policijos 
mašinos važinėjo ir sklaidė 
demonstrantus. Neapsiėjo ir 
be kumštynių su policija, 
buvo suimtų, du jau nuteisti 
kalėti vieną mėnesį.

Po mitingo svečiai, stip
rios policijos sargybos lydi
mi, buvo išleisti pro užpaka
lines duris. Bijota, kad jie 
negautų į kailį iš demonst
rantų. Išeinantieji iš mitingo 
komunistai buvo apmėtyti

vanoruus frontuose kraują kiaušiniais, vaisių nuograu
žom, visą nepriklausomy- zomls 31 vandeniu apipilti, 
bės laikotarpį visa tauta dėl i Didžiausiame N. Zelandi- 
jo vieningai kovojo, ir, sa- i jos laikrašty “N. Z. Herald“, 
vaime aišku, kiekvieno doro' kurio išeina 300,000 egz., 
lietuvio širdis ir šiandien te- pirmajame puslapy buvo iš- 
beplaka Vilniui. Jeigu dar' spausdintas ilgas straipsnis 
taip bus istorijos lemta,, lie

konferencija, kurioje iš už 
Į sienio dalyvavo ir Albanijos, 
Australijos, Kanados, Kini
jos, Rusijos, Italijos, Indo- Į 
nezijos ir kt. valstybių ko
munistų atstovai.

Velykų dienos vakare bu
vo surengtas viešas mitingas 
atvykusiem “draugam“ pa-i 
gerbti.

Jau iš anksto Antikomu
nistinės lygos buvo sukvies
tas jai prijaučiančių organi
zacijų pasitarimas. Jame da
lyvavo ii- darbo unijų bei į- 
vairių atskilų tautų organi
zacijų atstovai. Aišku, buvo 
ii- Pabaltiečių Klubo atsto- 

j vai. Ten buvo nutarta su- 
I įuosti prieškomunistinę de- 
I monstraciją prie tų rūmų,

Ne koplyčią, bet archyvui 
namas statykime

Skaitau Keleivį. Man y-; sibrėžę PLA patalpas pa- 
pač patinka skiltis Pasikal- statydinti, viešai su konkre- 
bėjmiai Maikio su Tėvu, ku- čiu planu ir tinkamais sū
rioje aiškiai, kiekvienam kiais išeitų viešumon tam 
skaitančiam suprantamai iš- svarbiam reikalui pinigų 
dėstyti aktualūs momento "pažvejoti“. Visuomenė au-
politikos arba visuomeninio 

reikalai.

tuvis gal dar nekaitą lies su lietuvių plakato fotogra
fija. Jame šūkis — Laisvėsavo kraują dėl savo tautos komunistų pavelgtai 

teisių į Vilnių, nes gndime,; vajj Toj pačioj fotografijoj 
kad lenkai ir šiandien čia matyti policininko ristynės 
gvoltu tebešaukia: ”Kol su demonstrantu ir ore le- 
pasauly gyvens dar bent vie- kiantis policininko šalmas, 
nas lenkas,—Vilniaus lietu-' Tą patį vakarą aple de. 
\iam> neduosime . . 1 monstraciją buvo pranešta

Tad kodėl, kišant tokias: per radiją ir ji rodyta televi- 
sumas', atsisakoma Vilniaus: zijoj net du vakaius. 
vardo? Kodėl neprojektuo-į
jama koplyčia, vardu ”Our' . Tenka pasidžiaugti, kad

koja, reikia tik aiškiai pa
skelbti, kokiam tikslui, ir 

Einamuoju momentu mū- į teisingai, įtikinamai visą rei- 
lietiiviškaiai visimmeneį! kala išaiškinti.

Jeigu vyskupas drįsta 
rinkti aukas, kaulyti iš var
gingųjų moterėlių busimųjų 
(po mirties) “patogumų“ 
sąskaita koplyčioms, kurio
se lietuviai net “kojų sušil
ti“ negauna, nes jos vietos 
(airių ar vokiečių) vyskupų 
netrukus perduodamos sve-

gyvenimo

<11
tautiniu,

apie Lietuvą ir darbą tęskite ■ niu atžvilgiais 
toliau. • faktas

The British Broacastingi Bl izgio ir Co. labai uolus ir • 
Corporacion, Londone —j skubus pinigų telkimas 
siuntinėkite toliau, nes mes1. (325,000 dolerių) \Vashing-j 
randame daug naudingų ži-j tone lietuvių koplyčiai ”Our 
nių, ypatingai iš sovietinės! Ladyof Šiluva“ įrengti.

politiniu, sociali- 
yra įdomus 

vyskupo Vinco

Lady of Vilnius“? demonstracijoj aktingai da-

spaudos Lietuvoje.
Fi ee Europe Organiza- 

tion and Publications in 
London — jei tik galite, 
siuntinėkite biuletenį toliau, 
mūsų darbui jis labai daug 
padeda susidaryti vaizdui a-

Beskaitydami Draugą,
matome, jog pinigų “žvejv- įį^taučiamš* 
ba“ neblogai sekasi ir beveik ’
jau galima tikėti, kad užsi
mojimas bus įvykdytas. Va
dinasi, lietuviuose pinigų y- 
ra, tik reikia energingai ves
ti jų telkimo vajų.

?

Štai kas rodo mūsų dva- tyvav° jaunimas. Tai pirma 
siškų “ganytojų“ dvasinę, J toki°s lūšies demonstracija 
patriotinę, tautinę menkvs-! Aucklande.
tę. Pamanykime tik, ar kuris Į 
nors lenkas vyskupas, mūsų

tai Lietuvių vyskupėlio vietoje būdamas, 
Bendruomenė turėtų supras- taip elgtųsi? Ar jis, berink
ti PLA reikalingumą ir ne 
palyginamai didesnį naudin
gumą ir todėl ryžtis organi
zuoti aukų rinkimą atitinka-

damas koplyčiai pinigus, pa
mintų savo tautos švenčiau
siąjį motyvą?

Jei kiti mūsų laikraščiai

Esą, dėl jo įvyksta daug 
pastangos gražinti miestą. į pažeidimų ir pavojin
Klaipėda dabar turi du uos- nusikaltimų Visuomene damas mus su Sovietų politi 
tus: prekybos uostas išplės-! 'lipnai kovojanti su narni- ka Lietuvoje ir apie lietuvių 

. gaminimu. Ko- veiklą šiame krašte.
Didžiosios Britanijos at

stovybė Washingtone — la
bai domimės įvykiais Lietu
voj? ir jų vertinimais.

pie Lietuvą. _ .
Senatorius Kenneth B.į Kodėl taip rašau? Gi to

Keatin? __ insii hiulptpnis ^ėl, kad gerai žinau, kad 2 .
labai dau? nadeda kovoti! Pasaulio Lietuvių Archyvas Įrodant PLA aukoti svar-j sakyti, o tuo klausimu jau dJilLvo^uK^endK "e «k dabartinei kartai^ bet bumą, y.a didelisykozyns“ būtinai reikia prabilti gar

nio ir kovoje sū komunizmu. ir ateinančioms kartoms bus atkreipti demeSĮ kad ir j tai, =«’ •- - ..K-a—-
Vokietijos atstovybė Wa- labai reikalingas, ir praktiš-' jog vyskupu, sukeldami

į shinetone — biuletenis vra ka jo reikšmė lietuvių moks- koplyčiai lesąs, šiuo atveju
- labai naudingas, supažindin- lui yra daug svarbesnė už užmiršta vieną pagrindinių

- - * * vienu ar kitu titulu koplyčią musll <be politinių ir reli-

mom tokiam archyvui pa-j nedrįsta tuo svarbiuoju rei- 
talpom pastatyti. • Į kalu aiškiai ir teisingai pasi-

siai, tai aš, tebūdamas fizi
nio darbo darbininkas ir ne
sijausdamas sugebėsiąs tą 
mintį plunksna reikiamai iš
dėstyti, kreipiuosi į Jus, Ke-

, - . a - j nes degtinestas, o žveju uostas — naujas. . ®__ , ......, • G • -i - - - • 'Oje su vad. parazitiškumu,Abu vienodai reikšmingi ir’ - - 1 ’
abu
mės.

Klaipėdoje veikia prieš
karinės pramonės įmonės, 
kaip faneros, celiuliozės,
"Trinyčiai“, baldų, medvil
nės (Gulbės), laivų remon 
to
didintos, is naujų 
jos laivų statyba, žuvies 
konservų fabrikas (buv.
Maisto fabrike). Privačiai į 
statybai reikia gauti leidimą 
iš miesto vykdomojo komi
teto. Šiuo metu tiek Klaipė
doje, tiek kituose miestuo
se (pvz. Palangoje, Nerin
goje ir kt.) individuali sta
tyba nebeleidžiama.

Maisto kainos Lietuvoje

Washingtone ar kur kitur ji £ini,Į Įsitikinimų skirtumo) | leivio Redaktoriai, prašyda-
bebūtų įrengta. Koplyčios į- Patriotinių reikalų.

r dkš I tei^*ama nutarime, Lietuvos 
1 el ?_| visuomenė kovojanti per 

silpnai. Būdingi nutarimo 
teiginiai apie tuos asmenis, 
kurie namus ir kt. pastatus 
įsigiję ne iš darbo gautų pa
jamų. čia primintas 1962 

(buv. Lindenau), tik pa-J m.' ^^P’ūčio 30 d. įsakas a- 
lintos. Iš naujų - Balti- >,,e. toklus nusikaltėlius“ ir 

pažymėta, kad tokie asmens 
“su visuomenės pagalba turi 
būti išaiškinti ir, patikrini
mu nustačius, kad namų val
das jie pastatė ar Įgijo ne iš 
darbo gautų pajamų, iš jų 
turi būti atimta teisė naudo-! 
tis šio neteisėto praturtėjimo 
vaisiais“. Nutarime, aišku, 
buvo nusiskųsta dar vis ne- 
išgyvendintomis “praeities 
atgyvenomis“, jų tarpe pri-

visasąjungines
rengimas gali būti naudin
gas tik vienam kitam maža- 
dvasiui (tautine prasme) 
dvasiškiui. Lietuvių tautai iš

Už amžinąjį mūsų miestą 
mes po 123 metų caristinės 
priespaudos 1918-20 m. ša

mas neatsisakyti tai padary 
ti. O tarti šiuo reikalu garsų 
žodį jau tikrai būtina.

Jonas P. L.

Kinijos atstovybė prie J. to Joki°s naudos, kaip nėra'
naudos iš iki šiol lietuvių pi
nigais statytų šver.tovių-kop- 
lyčių. Gi PLA medžiaga ne 
vienas mūsų jaunųjų moks
lininkų čia, JAV, ir kituose 

giamos buv. vad. buržuazi-j laisvuose kraštuose jau pasi
nei santvarkai. Į naudojo ir tebesinaudoja.

j Skaudu žiūrėti, kaip toji ar
chyvinė medžiaga drėgno

Tautų — duokite daugiau 
šviesos apie komunizmo me
lus iš Lietuvos.

Mirė K. Kiela
Balandžio 28 d. Vilniuje 

staiga mirė rašytojas Kazys 
Kiela, gimęs Saudogalės 
kaime, Biržų apskr., Nepri
klausomoje Lietuvoje išlei-! 
dęs 3 apsakymų rinkinius: 
Tarp galuojančių nuodų, Li
kimo grimasos, ir Ežeras iš
skrido. Pavergtoj Lietuvoj

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių. labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.

1962 m. pabrango. Pvz. j vačiasavininkiškomis ten 
sviesto 1 kg kaina—3.50 rb.,| dencijomis, “miesčioniškai teišleido tik vieną savo
jautienos 1 kg.—2.00 rb.,'morale, girtuokliavimu“. Vi- k.ūrinių knygą—Slogi nak- 
kiaulienos 1 kg.—2.20 rb.J sos.šios blogybės, nors aiš- f,c
duonos 1 kg.—6.1410.22 rb.,' kįai išsikerojusios bolševiki- 
cukraus 1 kg.—0.85 fb., už ni° ’ęžimo metu (ypač gir

tis. Šiuo metu jis daugiausia 
versdavo į lietuvių kalbą ru
sų rašytojų kūrinius. Į rusų

metrą geros rūšies medžią- tuokliavimas, grobstymai ar kaPią išvertė J. Baltušio 
gos—30-45 rb.. Eilutė (kos- spekuliacija), dabar"priker- Parduotas vasaras.

įusio patalpose kimšte su
kimšta dėžėse nyksta dėl 
nuolatinio pakavimo per
kraustant iš vienos patalpos j 
kiton, taipgi pačiame rūsy 
bedėliojant iš stirtos stiston. 

j Archyvui patalpos, kaip sa
koma, verkiant ir neatidėk
liojant reikalingos. Joms gi Cieagietės Įspūdžiai komuni«tų pavergtoje Lietuvoj 
pastatydinti nereikėtų nė 95 puslapiai, kaina...................................................... $1.00
tiek daug pinigų kaip kop- prof p pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
lyčiai įrengti. Gaila, kad ne- 70 puslapių kaina .......................................................... $1,00
atsiranda musų visuomenes, 1 *
tarpe autoritetingo žmogaus! Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
ar žmonių, kurie, aiškiai už- 196 puslapiai, kaina ..................................................  $2.00

Išvažiavo M. Liutikaitė

Gail. sesuo Nata Liutikai
tė išvažiavo į Angliją. Ten ji 
nori kurį laiką dirbti savo 
profesijos darbą. Vėliau no
ri padirbėti ir Vokietijos bei 
Austrijos ligoninėse.

N. Liutikaitė Aucklande 
buvo Lietuvių Bendruome
nės Apylinkės sekretorė ir 
lietuvių knygynėlio vedėja.

Nauja Bendruomenės 
valdyba

N. Zelandijos L. Bendruo
menės valdyba šitaip pasi
skirstė pareigomis: pirm. č. 
Liutikas, sekr. H. Pečiulai- 
tienė, ižd. K. Kaminskas.

Reinarto sukaktis

Gražiai buvo paminėta 
Keleivio skaitytojo V. Rei
narto 50 m. sukaktis. Daly
vavo nemažas lietuvių būrys.

Kartu atsisveikinta ir su 
aktorium Rūteniu, kuris da
lyvavo iš Anglijos atvyku
sios Sadlers operos tiupėje.

Abiem palinkėta daug 
daug sėkmės ir laimės.

S.

ATSINTĖ PAMINĖTI

Jaunoji Lietuva, poema, pa
rašė Maironis, 118 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$1.50, kietais $2.00.

Baltijos gražuolė, (Liepo
ja), Mvkolo Vaitkaus at
siminimų II dalis, 332 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$1.50, kietais $2.00.
Abi knygas išleido Nidos

Knygų Klubas (I Ladbroke 
Grds, London, W IT, Great 
Britain).
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j didelis smūgis popiežiaus j 
partijai. Bet ta partija ilgai1 
Italiją valdė ir nieko gero' 
žmonėms nepadarė, todėl! 
siuose rinkimuose daugu-, 
mas balsavo už soeialdemo-l 
kratus ii' komunistus, kurie I 
turi naudingesnių sumany- 
mų darbininkams.

— Bet kai kas aiškina,
Maiki, kajl popiežius padarė 
misteiką: prieš pat linkimus' 
pagyrė Chruščiovą, už tai 1- 
talijos katalikai ir balsavo, 
už komunistus.

— Aš nemanau, tėve. kad . 
popiežiaus Įsikišimas turėjo:

. kokios nors Įtakos rinki-! 
mams. Šitaip plepa tiktai A-Į j- ispanai. Antrame autobu- 
merikos laikraštininkai, ku- Į se tik moterys—ispanės, o 
įiems nesinori pripažinti trečiame atsisėdome mes: 
faktą, kad Italijos žmonėms lietuviai, latviai, ukrainie- 
nusibodo katalikų vadovau-i čiai ir lenkai. Mūsų autobu

Kelionė prie ’gedos sienos”
V. Čekauskienė-Grinkevičiūtė

1963 m. balandžio 6 d. i innebergo 
apskrities kuratoiija "Unteilbares i 
Deutschland“ (Nedalomoji Vokietija) 
pakvietė užsieniečius ir dipukus į Lue- 
becką ir prie Vakarų-Rytų zonos.

Prie Pinebergo stoties susirinko 111 
dalyvių: lietuvių latvių, ukrainiečių, 
lenkų, ispanų ir kongoliečių—juodukų. 
Trys dideli gražūs autobusai laukė mū
sų. Viename autobuse susėdo kongo- 
liečiai, kurie dirba ir mokosi Vokietijoj, i

I
savo laiku Luebeeko tarybos ; 
nariai.

Užėjome Į Įdomią S. Ma- 
rien bažnyčią. Tai didžiau

SĖKMINGA LAKŪNĖ

Charles E. Yeager (kairėj) ir IxK-khead bendrovės 
prezidentas M. C. Kaddonn sveikina lakūnę Jaųueiine 
4 ochras karo aerodrome Edu ars (Kalifornijoj), lai
mėjus antrą moterų greičio pasaulinį rekordą. I’uik 
Yeager buvo pirmasis lakūnas, kuris skrido greičiau, 
negu garsas.

sia Vokietijoje bažnyčia,: 
jama valdžia. Balsuodami' su važiavo ir pats Apskrities pastatyta iš plytų. Ją statė ; 
prieš tą valdžią žmonės bai-j kuratorijos pii mininkas p. dvi kartos nuo 1251 iki 1350 Į 
savo ir prieš Nennio vado-; a. Hornigir reikalų vedėjas; metų. Per ši karą, kaip tik 
vaujamą kairiųjų socialistų1 p. W. Lange. Į Verbų sekmadieni 1942 m.,!
partiją, kuri tą valdžią rė-Į Po šaltos žiemos ir kelių* ji dėl bombardavimo buvo 
mė. Tuo tarpu socialdemo- Į paskutiniųjų lietingų dienų labai nukentėjusi. Bet dabar 
kratų partija, kuriai vado- gį diena buvo pirmoji graži'
vauja Saragatas ir kuri kata-' ir gulėta. Geros nuotaikos, 
likų valdžios nerėmė, gavo linksmai kalbėdami, mes va-

į 529,000 balsų daugiau, negu žiavom per švari 
. pereituose rinkimuose. Tai g,JS miestukus 1 
parodo, tėve, kad Italija, Po pusantros 
kaiĮi n \ įsas pasaulis Ai \ ps- vienos aukst 

į ta Į kairę.

vėl atstatyta, ir vėl kyla i! 
aukšti jos 125 metų bokštai.! 
Jie puošia miestą. Dar užsu- 

ius, tvarkin- kome i rotušę, kuri statyta 
gus miestukus bei kaimus, prieš septynis šimtus su vir-

valandos iš 
aukštumos pasirodė 

Luebeeko miestas su savo

sum metų, ją apžiūrėjome ir 
jau turėjome grįžti Į resto
raną pietų.

Didelėje salėje prie atski-

pusės niekas negali ėia lais
vai atvažiuoti, bet iš vakaių. 
iš "mūsų pusės“ gali visi 
laisvai išvažiuoti, tiktai jie 
turi gauti specialų leidimą is 
"rytų“ pusės. Viena vokietė 
norėjo aplankyti savo sun 
kiai sergančią seserį rytų zo— Kas girdėti, tėve? i venti. Ir bematant prasideda! — Na, bet pasakyk, Mai- gražiomis

— Šlėktos naujienos, Mai- kova žmogaus prieš žmogų. '• ki, kodėl popiežius davė ge-
ki. į Bet jeigu visi reikmenys rą žodį Chruščiovui

— O kodėl jos tokios augtų iš žemės kaip grybai/ dar neseniai jis skel
"šlėktos“? Į kova vistiek nepasibaigtų, žiaus karą komunizmui. stentoe restorano, kuris: (Tarp kitko, visą šita iškyla/ trolės, tai jos leidimas buvo

— To aš nežinau, Maiki. Žmonės peštųsi dėl nuomo- —Tas tiesa, tėve. Pirma skirtas šiai dienai mūsų! kelionė, apžiūrėjimai, pie-įiytų kontrolierių sudrasky-
Aš rokuoju, kad ir tu neži-] nių skirtumo, muštųsi dėl Romos katalikų bažnyčia centin. Čia mums prisistatė tūs — nieko nekainavo, nes tas, o ji neįleista pas savo
nai. Ale visi žinom, kad antĮ moteiu ir dėl idėjų. : Įnikę komunizmą didžiausiu palydovai, kurie rodė mums
svieto nėra pakajaus. Ve, j —O ar nebūtų galima gy-, savo priešu. Amerikos kata- Luebeeko miestą. Atsitikti-

rašo, kad Chrušcio- venti be idėjų? likai ir dabar tokios pažiū- nai ar neatsitiktinai mūsų
— \ ištiek žmonės muštų- i os laikosi. Bet paskutinia- ■ grupės vadovas buvo Kaune 

si, tėve. Muštųsi vien dėl to, rne savo aplinkrašty, kuri jis per II-jį pasalinį karą bolše- 
kad norisi muštis. Juk tėvas pavadino “Taika visoje že-. vikų nelaisvėje, 
matai, kas darosi Bostone, mėje“, popiežius savo karin-’ Luebeck nėra mažas, da-

bažnyčiomis

gazietos 
vas jau nori kvityt savo 
džiabą, ba negauna rodos su 
kapitalistais. Mūsų prezi
dentas irgi pasakė kores
pondentams. jeigu jo trobe- Susi

mes visi buvome kviesti sve- seserį. Tokių ir panašių atei
čiai). Pietūs skanūs: špara- tikimų būna čia daug. 
gų sriuba, vyniota mėsa (vo- Po kapitono paaiškinimo 
kiečių specialybė) su įvai-: mes visi nuvažiavome tais 
riomis daržovėmis ir šoko- pačiais autobusais prie "sie- 
ladiniai ledai su plakta grie- nos“. Mus lydėjo pasienio 
tinėle. » sargybos jau ginkluoti pa

su reigūnai, kiekviename auto-Įdaro gaujos pusbernių, gumą prieš komunizmą jau bar turi apie 238,000 gyven- į Per pietus kalbėjau
liai su komunistais greitai apsiginkluoja peiliais ir ieš- lyg ir atšaukia. Jis sako, kad, įOjų j;s *DUV0 įsteigtas 1143;i kengolieėiais, jie neblco_.____ r_ ___ ____________
nepasibaigs, tai ir jis kvitys. • ko progų mustis. Ir mušasi kiekvienas staigus visuorte-: metais. Gražus, sovotiškas kalba vokiškai, daro gerą j-! prie "sienos“, prie mūsų pri-
KT" ~ 4... _~i—~ i™..• L--},-,. nožzio QiicicVoiAz% nėm npi-vpi-smas iš nradžins • ----------------------- —.-.j: pij-miau jie negalėjo; sijungė ir ponas Teisingumo

kad aš ne mokyto- į ministeris dr. Leverenz. Ei- 
. , modernių pastatų. Važiuoja- ja, o visgi moku kelias kai- nam čia pat plentu, kuris ga-

daug prakišo, o bedieviai j sai paplautas. atslūgimas, ir gyvenimas,, me per Elbe-Luebeck kana- bas. Atrodo, kad pas juos į na gerame stovyje. Prie pat
gavo apie milioną balsų dau-1 —Nu, tai pasakyk, Maiki, gpžta į normalias vėžes. To-Į j .Q ”Vamų kūdra“ kur mokytojai vaidina didelį i sienos skersai kelio pastaty-
giau, negu pereitais rinki-j kodėl taip yra? Ko jie mu- kią evoliuciją.popiežius ma-' gulbių, ančių. Aula- vaidmenį. Apie Lietuvą jie l ti su kolonomis lyg ir vaitai,
mais? Nejaugi Dievas pra-! šasi? | to dabar Sovietų Rusijoje ir maj^ Luebecke gulbiu daug,S nieko nežinojo. Aš su vyrui viršuje su užrašu: "Atidaiy-
dėjo koroti katalikus? Juk — Mušasi vien dėl to, tė- kitose komunistų šalyse. • ’mQg„ palydovas" siūlo! stengėmės juos kuo plačiau, kitę šituos vartus!“ Dar ke- 
Italija yra katalikų krepas-! ve, kad norisi muštis. O jei-į — žinai, Maiki, kad iš bė-. mumg paimti gu gavim nOfgi painformuoti.
tis. Tenai ir švento tėvo sos-: gu mustis nėra su kuo tai' dos kartais reikia ir su vėl-, y. neg iuebeckie-1 Ispanės — juodaplaukės, 
tas stovi. Tai kodėl gi taip! gaujos tokių pusbernių lau- mu magaryčiass sugertil Man £ būs£tiktai patenkinti gyvos, natūralios ir lyg su-
smarkiai tenai pradėjo kilti zo mieste sodintus medelius, i matosi, kad tokia politiką ir, % « “įe vis?iXo" I • takios visos neaukšto' ūgio.
bedievybė9 i daužo mokyklų langus, arba popiežius dabar užveda. Juk tiesio centre visi įsupo . s

-Matvt kad to nori gy-iižva, to, išardo kapinei pa-! jis mato, kad Komunizmo.™? >r <*»nepešti nedidele-i Daugumajs jų d.rba sokoia- 
venimas tėve ! minkius. P ! pavietrė apgaubia visą svie-: m,s g™l>em.s- Apžiūrėjome do fabrikuose, siuvyklose.

__ Bet Dievas negali to' — Olrait, Maik, tu sakai,; tą. Netrukus gal ir Romoje ''enov'sk? Šventos Dvasios
egait Rad žmonfe noH ^uštis_ A1^l bus iškelt05 ,.audonos fIagžs .ligoninę, kurioje jau —

-- -lzWYQl Lllc/i Įnj vitzuę. Dnuom'iuiic x niaoiOTuo

čiųjų stovi vienas su kitokia 
uniforma, panašia į raudon
armiečių, stebi dirbančiuo
sius ir dėbtelia į mūsų pusę. 
Mūsų pasienio apsaugos ka
pitonas peispėja, kad niekas 
nežengtų nors kiek pirmyn 
į lytų zonos pusę. Visi tyli, 
visiems aišku, ką tai reiškia. 
Visi rimti, tylūs, susimąstę 
važiuojame atgal į Holsten- 
tor restoraną.

Dabar ten stalai kitaip su
statyti, viduryje palikta tuš
čia vieta, ir nedidelis orkest
ras pasitinka mus grodamas. 
Susėdam už stalų, paduoda 
kavą, arbatą, pyragaičius. 
Mes su vyru sėdim prie gana 
didelio stalo, jis kalba su ka
pitonu, kuris davė paaiškini
mus kareivinėse. Kapitonas
nacol/AVj 11 K VtTi’
tos, kur buvome, apie 1« km. 
nuotolyje stovi sovietų karo 
pajėgos, kurių iš viso rytų 
Vokietijoje yra 24 divizijos.

Aš turėjau garbės sėdėti 
šalia ministerio d r. Leve
renz ir, žinoma, nepraleidau 
progos painformuoti jį apie 
mūsų Vasario 16 gimnaziją 
ir apskritai lietuvius. Dr. Le
verenz iš savo pusės pasakė 
man, kad jie dabar galėjo 
paskirti daugiau lėšų viso
kiems kultūriniams tikslams.

Jos visos jaunos ir linksmos 
ir... dar "nesugadintos“ per

pasakyk, kodėl jie to nori? ! Kur tada popiežiui reikės ^80 metų yra senelių prie-j daug šių dienų kultui os .
Juk Dievas sutvėrė žmogų, : dėtis? Taigi iš anksto geri- S^uda. Musų palydovas pa-, Po pietų vėl se

Bet ne vien tik Italiioi ažiai gyventų. Tai pa- naši nabagas, kad Maskvos ^de mum vadinamus Stift- autobusus ir pir
tokk ^ivulSai Maik? I sakvk, ar ne velnias jį Luito ’ gauleiteris Togliati duotų hof ~ tviska, išvertus, ziavome , kareivines. Tenai
Tfc n^idaink: o ramauS’! muštynių? jam pakajų Vatikano palo- būtų maždaug "paaukotieji! mus sutiko kapitonas ir vie-
iik pasiaanyK, o pamatysi, i v 4i ta dūt
kad visur velniava. Afrikoj! Kodėl žmogus nori -e. Ai )eciu.
nio-prifli varo laukan balt-! muštis, aš paaiškinsiu tėvui--------------------——iridžius, o kai išvaro, tai! kitąkart. Šiai dienai gal jau GREYHOUND SUKAKTIS

norėti.
— O gal Dievui visai re 

i*ūpi, kas Italijoj darosi.

nuo

kiemai“. Tai nedidelės gat-l noje salėje su žemėlapiais 
vės —kiemai su dviejų aukš-i ir modeliais rodė, aiškino ir

užtvara, už kurios jis apleis
tas ir apaugęs žole. Toliau 
negalima eiti, nes tuoj minų 
laukas. Dar kiek toliau ma
tyti užmaskuotas sovietų ste- kaip pav. ir tokioms ekskur-
bėjimo bokštas, kurių visa- sijoms, kaip šiandien. Jis 
me pasienyje yra 789. teiravosi manęs ir mano vy-

Ten už jų kitas, žiauius, ro apie Hamburgo spaudoj 
sėdom į savoj mums keistas ir be laisvės j 'ieną korespondenciją, pa
imliausia va- pasaulis. Visi sutoję tylime, j rašytą vokiečių žurnalisto a- 

žiūrime, stengiamės "su- j pie Lietuvą ir Vilnių. Vyras 
prasti“, bet tai neįmanoma. Į atsakė, kad tai yra tenden- 
Mūsų pasienio sargybiniai J ringas straipsnis, su kuo mi-

raidavei ima tarp savęs muš- - 
tis. Azijoj komunistai šaudo 
mūsų replanus, o Amerikoje 
nigeriai kelia revoliuciją. 
Kuba irgi pučiasi prieš Ame
riką, lyg varlė prieš bulių. 
Nu, tai pasakyk, ar gali būti 
prastesnės naujienos?

— Aš

užteks?
— Džiūsta minut, Maik,

šiandien aš noriu sužinoti 
dar vieną dalyką. Jei gali, 
tai išvirozyk man, kodėl Die
vas užleido ant Italijos tokią 
koronę, kad katalikai pra
dėjo balsuoti už bedievius? 

— Tėve, šiuose rinkimuo-

Greyhound susisiekimo 
bendrovė mini 50 metų su
kaktį. Ji prieš 50 metų pra 
dėjo darbą su 7 autobusais 
iš Hibbing į Alice. Mieh., 
(4 mylių atstumas), o šian
dien turi 5,000 didelių mo-i 
dėmių autobusų, kuriais per

tų namais. Namai senoviški, 
bet gerai sutvarkyti ir pri
žiūrėti. Tenai mažuose bu
tukuose gyvena veltui pirk- 

- lių našlės. Tokių "kiemų“

pasakojo apie demarkacijos 
liniją, apie tą žiaurią "gė
dos sieną“, kuri eina per Vo
kietijos vidurį ir skaldo šalį 
į "lytus“ ir "vakarus“, at-

jau sakiau tėvui, i - i , , .
kad gyvenimas reiškia kovą. se Jle balsavo už socialde-! metus pasinaudoja daugiau

- - - - - - mokratus ir komunistus. Už; keleivių, negu kitais autobu-
bedievius jie nebalsavo, nes' sais, geležinkeliais ir lėktu-

Visada taip buvo ir kitaip 
gal niekas nebus.

— Bet kam tos kovos rei
kia, Maiki?

— Reikia, ar nereikia, bet 
ji neišvengiama, tėve. Tė
vas žinai, kad kiekvienas gy-

tokios partijos Italijoje nė
ra.

— Nu, o kas yra komunis
tai, jei ne bevieviai?

— Bet Italijos rinkimai
vas daiktas nori maisto. Net į bu'o ne religijos, o politikos

nisteris visiškai sutiko. Dr. 
Leverenz labai malonus ir 
simpatingas žmogus. Mes 
protarpiais kalbėjomės su 
juo kaip "seni pažįstami“. 
Tuo tarpu salės vidury prasi
dėjo programa: dainavo ir 
šoko tautiniais rūbais apsi
rengę latviai ir ispanės, o 
vienas ispanas padainavo. 
Publika buvo patenkinta ir 
nesigailėjo katučių. Ponas 
ministeris dr. Leverenz už
baigė šitą gražią ir įdomią 
iškylą ir pobūvį trumpa kal
ba. Jis padėkojo svečiams 
už atvykimą, išreiškė viltį, 
kad visi, kurie matė "gėdos 

j sieną“, papasakos tai savo 
i tautiečiams.

Šita kultūrinio ir infor
macinio pobūdžio iškyla bu
vo tikrai labai vertinga. Ro- 

pirmoji visoje Vo- 
Čia daug nuopelnų 
ponams A. Horrig

nos stovintieji namai tušti ir ir W. Lange, 
apleisti. Pro žiūronus galima

atsakinėja į mūsų klausi
mus, aiškina. Mano vyras 
jiems aiškina, kad ir mūsų 
tėvynė Lietuva neša toki pat 
jungą. Jie tai žino!

Iš šitos vietos važiuojam 
i kitą pasienio vietą: į Lue-Luebecke yra 30, o jų stei-’ skirdama net šeimas. Kapi- 

gėjai ir aukotojai yra buvę tonas pasakojo, kad iš rytų* beck-Schlutup. Važiuojame 
‘ per gražias vietoves, per 

miškus, pro ežeriukus. Bet 
kažkodėl nelinksma. Susto
jame ir išlipame iš autobusų. 
Mūsų pusėj miškas eina iki 
pat kelio, šalia jo stovi gy
ventojų namai su gyvento
jais. Čia normalus gyveni
mas. Prie pat kelio rytų zo
nos spygliuota "siena“, už 
jos demarkacijos linija su 
10 metrų platumo išakėtu ( 

J plotu, kuris lyg autostrada 
tęsiasi visu pasieniu, ir to
liau

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra netuitirgos ūkininkės Daugienės įna- 
-apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

inamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
Trakai senovėje garsėjo gry- kasdien lanko ir varna." Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 

bais, o Panevėžys linais ir grū-jžame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
dais. šešioliktojo amžiaus pra
džioje Panevėžys tebuvo Upytės

vais kartu paėmus. mis-

silpni jungiasi prieš stipni, diplomatai ieško talkininkų 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors

medte nudžius ieigu negaus Skalas, tėve. Žmonės rinko’apsknties kaimelis, bet, būda- ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti. 
> J & & ____i_______ ,___________ mas nri*» varnėno /kt__t !

vandens ir trąšos. O žmogui 
reikia daugiau. Be maisto, 
jam dar reikia drabužių ir 
pastogės. Bet tie daiktai ne
ateina iš dangaus. Žmogus 
turi jų pats pasigaminti. Bet 
pasigaminti nelengva. Todėl 
žmogus stengiasi pavergti 
kitą žmogų, kad jam dirbtų. 
Bet tas nenori būti vergu, 
nes jis ir pate nori geriau gy-

parlamentą, kuris leidžia 
kraštui įstatymus.

— Vistiek, Maiki, jie ga
lėjo rinkti į parlamentą ka
talikus. ar ne?

— Žinoma, kad galėjo.

mas prie vandens kelio (Nevė-i 
žio). greitai pralenkė Upytę, bu 
vusią nepatogioj vietoj. Jau 
1518 m. iš Upytės į Panevėžį 
persikėlė teismo įstaigos.

* * *

Murklvs vra lasytojo A. Giedriaus apysaka jauniems tuščias

Tai kodėl nerinko?
— Išrinko nemaža ir ka-' kiaun®s ar avies kailio, 

talikų, vis dėlto komunistų'
ir socialdemokratų išrinko ' Nepateptais ratais netoli 
daugiau, Be abejo, tai buvo

ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
Senovės lietuvio kepurė buvo ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su pei siuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadway------ ---------So. Boston 27, Mass.
va-

matyti, kaip "tenai“ dirba 
uniformuota darbo koman
da. Vieni kerta mišką, kiti

Pakalbinkime draugus, kai
nynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivi.” Kaina me-

Z1UOS1 neša ir veža. Tarp dirban- tams penki doleriai.



Puslapis Šeštas

KIPRAS BIELINIS

Teroro ir vergijos ipmerija
(Tęsinys)

Kravcovas ištempė jį iš spintos, pastatė kambario vi
dury, bet Boikovas neišvirto iš kojų, atrodė kojomis įau
gęs į grindis.

"— Draugai,—prabilo profesorius,—kreipkite rimtą 
dėmesį į šį tardomąjį. Mūsų mokslo požiūriu, ypač jums, 
būsimiems kūno technikams, tiriamasai pakankamai įdo
mus subjektas. Tai vidutinio atsparumo ir valios asmuo.! 
Ir stovėjimo laikas jam vidutinis. Jis beveik prinokęs pri-1 
sipažinimui; po 10-12 valandų jis neteks valios... Beje, 
žvilgterėkite į jo kojas. Jos panašios į dramblio kojas, ar 
ne taip?

Visi sužiuro į mano kojas. Ir aš nepažinau savo kojų. 
Jos buvo storos, panašios į du rąstus. Kojų mėsos buvo su-! 
dribusios ant šliurių, išsiveržusios per siūles ir kai kur jas 
sudraskiusios.

— šis tiriamasis subjektas,— tęsė lektorius,—gali ilgo
kai be atramos taip stovėti. Šis reiškinys kyla iš to, kad jo 
kūno svoris persimetė į kojas. Kad sukristų reikia ji pa
stūmėti.“

Profesorius pats pastūmė Boikovą; šis gi, nesulenkęs 
kelių, išvirto kaip pagalys. Visi gaišiai "nustebo“...

"— Tai efektingiausias būdas paveikti žmogaus orga
nizmą. šiuo būdu Maskvos kūno technikai privertė Zinov- 
jevą ir Kamenevą prisipažinti...

Paskui priėjo prie kitos spintos, kur bandymui be kal
tinimų buvo uždaryta mergaitė.

— Dabar, draugai čia jūs matote 18 metų mergaitę, 
fiziškai stiprią ir geros sveikatos. Ji stovi ketvirtą parą, 
bet iš jos skruostų spalvos dar neišnyko. Daug reikės lai
ko, iki ji nustos valios. Aplamai, ištvermingiausias pasau
lyje gyvulys—motelis kalėjime. Moterys panašios į kates. 
Štai ši moteris tardant atrodė mirusi, bet lig tik kūno me- , 
chanikas pertemps ją kiton vieton, ii tuojau atgis.

— Kas ši mergaitė? Kuo ji kaltinama? — paklausė 
vienas kursantų.

— Tai kažkokia kolchozininkė. Aiškaus kaltinimo 
jai nepateikė. Į spintą ją pastatė tik bandymo tikslais, kad 
kūno mechanikai pasektų jaunos ir stiprios moters orga
nizmo mirimo eigą...

Profesoriaus kalbą nutraukė pravirkusios moters bal
sas:

— Paleiskite mane! Aš nenoriu mirti!.. Nenoriu...
Enkavedistai sužiuro. "Profesorius“ mostelėjo Krav-

%

KELEIVIS, 50. BOSTON

GAVO MIELĄ PAČIUKĘ

San Fraacisco zoologijos viengungis leopardas gavo 
šitą Lš Filadelfijos atvežtą 10 mėnesiu pačiukę.

padeda kaulams tvirtėti ir buvo Nancy Astor. 
reguliuoja riebalinių liaukų Vyrai atstovai ją ignora-
veikimą. Šitas vitaminas ne
sunaikinamas verdant, jis 
tirpsta riebaluose ir pamažu 
suskyla ore.

Vitaminas B. Jo yra be
veik visuose augaluose bei

vo, net Winston Churchill, 
piaeidamas pro šalį, nepra
tardavo jai nė žodžio.

Tik po daugelio metų jis 
prisipažino Astor:

Mr. 20, Gegužės 15, 1%3

baro savininkas. Jis norėjo 
perkelti barą į kitą vietą, bet 
likerių valdyba nedavė lei
dimo. Tarpininkaujant like
rių pirkliui Rich ir advoka
tui Nayer, buvo surastas ke
lias į Al beit Klapper. 

Leidimas perkelti barą į"Kai tamsta patekai į par
, lamentą,ašjaučiaustartum:kitągatvębuvogautas.Kai-

gyvulinio maisto produktuo-, moteris būtų staiga įsibro-J nojo $4,000 ekstra: $2,500 
'Ia įsijauti u& vus j mano prausyklą, o aš reikėjo duoti Klapperiui, o

. i. . ................ ppisijgHgjį nuogumui turė- $1,500 pasidalino Rich ir
jau tik kempinę. Todėl tak- Nayer. Kiek vėliau Klapper 
tiškiau buvo ponios nepaste- j reikalavo dar vieno tūkstan-

karščiui. Jo nėra grūduose 
bei sėklose. Svarbus kvėpa
vimui.

Vitaminas B 2. Jo yra be
veik visuose natūraliuose 
maisto produktuose, kaip 
piene, kepenyse, inkstuose, 
kiaušinio trynyje ir mielėse. 
Jis tirpsta vandenyje, bet 
jautrus, jeigu per ilgai ver-

bėti.

NEW YORK, N.Y.

1 čio, ir tai, atrodo, jį pražudė. 
: Baro savininkas Ferraro, ga- 
į vęs užtikrinimą, kad jis ne-

S.G. J.
PUMPURAI |

ONAI IVAŠKIENEI Tautinių šokių ugdy
mo 25 metų sukakties proga.

Tik pažvelkit į darželį margaspalvių pumpurų,
Kiek ten grožio, kiek jaunatvės, koks kvapumas jo žiedų:

Čia malūno žydi ratai, tenai straksi oželiu;
Blezdingėle nuplevena, ar linguoja rugeliu.

Audžia, neria žaismo dymą, verpia nuostabias gijas; 
Džiaugsmas žėri jų veiduose, jėgos veržias per sijas. 

Pasakyki mums, Mieloji, kiek praleidai vakarų,
Kol išugdei, išlapojai tiek margųjų pumpurų?

Lietuvė motina seniau ir 
dabar

A. GERUTIENĖ

Suranda daugiau kyšininkų bus baudžiamas už kyšių da-
Prisiekusiųjų teismas, be-i 'im*’ ?avo liudijimu įstūmė 

narpliodamas miesto svai- KlaPPer j didelę bėdą.
damas. Jis pažadina apetitą, i JU gėrimų įstaigos kyši- į 

Vitaminas C. Jo yra bul-i ninku bylą, suranda vis nau- 
' jų valdininkų, kurie ėmė ky

šius. Teismas jau apkaltino 
6 asmenis.

Nauji apkaltintieji yra impfpiia coviftii Albert Klapper, M. Epštei- i ,MPER1JA SOVIETŲ 
no advokatūros firmos vvr.'

vėse, erškėt vaisiuose. citrinų 
vaisiuose, salotose, pamido- 
ruose ir visose žaliose dar
žovėse — morkose, agur
kuose, avietėse, vynuogėse.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS

RUSIJA
smulkiaiDu stiklai pamidoru sunkos — —zumve vyi.i T • 

duos tiek C vitamino, kiek raštininkas Epšteinas buvo; bolševikini7tXoXtma, 
jo reikalinga per dieną. valstybes likerių komisijos tos vergų stov-yklos, kuriose

Šitas vitaminas apsaugo- pirmininkas ir kartu darba-; kentėjo ir žuvo mūsų 
ja nuo dantų puvimo, skor- vosi kaip advokatas. Iškilus broliai
buto ir kai kada nuo reuma-i skandalui, gub. Rockefeller. draugai. Lietuvių"kaiha\o-
tizmo. i P11 niausią pašalino. i kios knygos dar nebuvo.

Vitaminas D. Jo turime’ Teisme prieš jį irdusėb-' Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
žuvies taukuose, riebiose žu- rus liudijo Patrick Ferraro, leivio administracijoje 
vyse, piene, mielėse. Jis tin-! J J *

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

YOUR TEARS 
M0SC0W, Barboros Armonie- 

nės “Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Naš

IN | LIETU VA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
0939-1945) užrašai. Pirmoji ča- 
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina .... $4.50

KOBSL Aš NETIKIU J DIEVĄ ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip kep'^i visuo
menės santvarka ir kooel ji dar 
keisis. Kama ....................... 25 Ct.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusk, kaina...................... $0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50e.

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeHai so 
rašytojos paveiksiu. 123 puslapiai, 
kaina ........................................ 50 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus n.io ru
sų *vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

NEPRIKL.*USOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jona« Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psL gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ........................................ $5.00.

,CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis do 
$2, ara visos S dalys........... $6 00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių iietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau-

eusiomis žiniomis papildyta tuo 
aušimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

karnai veikia kaulų sukalkė- 
jimą, apsaugoja nuo rachito.į 

į Jis tirpsta riebaluose ir ne-į 
j bijo ilgo virimo, 
j Vitaminas E. Jis yra dar
mažai ištirtas. Jo randame LEAVE 
augaliniuos riebaluos ir grū
dų daiguose.

Vitaminas H. Jo yra ke
penyse, inkstuose, piene, vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95 
mielėse, bananuose ir bulvi-; lietuvių išeivija Amerikoje,
—-— —-ii--------  t±_ ---------- | vaizdi šio krašto lietuvių istorija,

Į gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
į chelsonas, virš 500 puslapių. Kai

na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ........................................ $4.00
kaina .................... $1J5

lį iuose miltuose. Jis apsau
goja nuo odos ligų.

■ Vitaminas J. Jis apsaugo-Į 
si- j ja nuo plaučių uždegimo. Jo'

nai pagerbti. Ta šventė yra sakommybė prieš tautą. Kad 1 yra juodose serbentose ir i žvilgsnis į praeiti, k. žuko i-
j * • . i L- Joni l * •  d O m ris; atsiminimai 217 7 nol V *4

Motinos diena yra moti- nys ir nelengva pareiga ir

žės mėnesį Įvyksta motinos 
dienos minėjimas.

Pažvelkime dabar į lietu-
ir pirmutinė savo vaiko auk
lėtoja. Ji duoda vaikui svei-

x. Tr . - x- Š kus doros, tiesos, meilės iryę motiną. Kaimiete motina ,ietuvybfe paglindus. Nu0
išsiskyrė savo nepaprastu jog daugiausia pareina, ar 
kuklumu ir dvasine inteli-Į vajkas bus doras lietuvis, ar 
gencija. Ji įkvėpė savo vai-Į neI -

Ji turi susikaupusi sustoti 
apie tai, kad ši

citri-
paprikoje. Jis regu

liuoja plaukų kapiliarų pra
laidumą.

V. Čekauskienė

SEIMIP/IMKEM
Pavasario mišrainė

Skani yra šitokia mišrainė
....... . . _ . kam? dorovės pagrindus, už- į .

covui. Kūno mechanikas kaip kokį daiktą įstūmė meigai-. aygjpQ gražiai išauklėjo ir turi su. 
tę spinton. Iš spintos buvo girdėti verksmas. Lektorius Į išleido įgimtojo kaimo mo- lr pagalvoti 
giąsinančiai prašneko: ' raliai švarius, dorus tautos

— Gailesčio jausmo kūno mechaniko darbe nėra. At- į sūnus ir dukteris, 
siminkite visiems laikams. Mano praktikoje buvo atsitiki
mų, kad gailesčio jausmai kūno mechanikus nuvesdavo į 
spintą. Jums turi būti vistiek, kas bandomas: kolchozinin- 
kas, ar Centro Komiteto Politbiuro narys, šnipas, darbi- 
ninkas-stachanovietis, moteris ar vaikas. Jūsų tikslas fizi
ne įtaiga palaužti tardomąjį — supratote?

— Supratom, drauge profesoriau, — pasigirdo balsai.
O iš trečiosios spintos Kravcovas ištraukė sukruvintą, i gavo tautai sūnus ir naudin 

į žmogų nepanašią būtybę. . . Spintoj buvo prismaigstyta gus valstybei piliečius. Ne 
vinių... i be reikalo ją vadina "šimto

— Drauge profesoriau, — kreipėsi į dėstytoją storas, • ma na<?akvti ir dingais keliais gali nueiti ta-
aptukęs, jaunas enkavedistas, — kiek laiko bandomasis a^e motinišką širdį ’ vo vaikas. Kokia jo ateitis,
buvo spintoje? mūsų žymios rašytojos Gal> pagalvok jau dabar, kad ir! m^inei’ papuoštf Sumai

— Lygiai 2o paras, — seke atsakymas................. rielės Petkevičaitės. Ji, bū- senatvėje nereikėtų graužtis. | šyti makaronus su mėsa į,
O kitas “studentas" paklausė, kiek ilgai jis pajėgs dama silpnos sveikatos, iš

stovėti.
— Nedaugiau dvejetas parų. Po to jis mirs. Mūsų ter

minologija tai bus mirtis nuo širdies smūgio. NKVD kole
gija pasmerkė jį mirčiai spintoje. Specialiam bandymui.

„ ... ,. mažamečiųGražių pavyzdžių galime .
prisiminti ir apie miestietę 
lietuvię motiną. A. a. neper
seniai mirusi Stanislava

tame krašte vis auga, vis di-! ® makaronais ir kumpiu: 
deja ne tik jaunimo, bet ir . 7 uncijos vamzdelinių ma- 

nusikalstamu- karonų, 4 uncijos virto kum-

mas. Argi ne baisus tas vaiz
das, kada ir tavo vaikas eina 
bandito keliais? Pagalvok,

Venclauskienė, be savo šei- ar ne perdidelę laisvę duodi• i • z-'s i _ T • _ _ _
mos tikrų vaikų, užaugino 
daugybę svetimų. Ji išauklė
jo puikius žmones, ištikimus

savo vaikui? Gal dolerį gau
dydama, į savo darbą išeida-

i pio, 3 su puse uncijų keptos 
veršienos, 1-2 kiaušiniai, 
pusantros stiklinės padažo- 
majonezo, 2 uncijos salotų, 
10 ridikėlių, 2-3 pamidorai, 
druska.

Makaronus sulaužyti į 4-

domūs atsiminimai, 477 psL, kai
na ........................................ >5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkic 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.66

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl

DIENOJ ANT, “knygnešių karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina....$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina.................................... $2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

ma, tu jį pastumi į gatvę, j 5 dalis, išvirti pasūdvtame 
kur jis susitinka suĮ netin-j vandenyje, perplauti šaltu,
kamais draugais, ar iškrypę-j virintu vandeniu ir gerai nu
liais? Ar nematai ir neįsi
vaizduoji sau, kokiais klai-

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonae Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ........................$5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardtt 
nas. Kaina............................25 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ $1.25

NEMUNO SENUS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... $8.50

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ........................................ $10.00

varvinti.
Kumpi ir veršieną

uinga^ neitai piaustgabaJiukais. Rie.
vo vaikas. Kokia jo ateitis, ; keIę ^jo rejkia palik;j

! _____ xxr c___ j
__ ______ _ ir

Motina išeivijoje turėtų vis-i d'i(lesne daįimi padažo.ma. 
vargo, išaugino gražų būre- ką paaukoti savo vaiko auk- j jonezo. viską sudėti į gilų 
lį jaunimo, išleidusi ir pa-1 Įėjimui. Mūsų visuomenė tu-: pusdubeni, gerai suspausti 

ii dnrom nr^nimui retų skirti premijas ne tik’jr> k,-ek palaikiUs, išversti i 
už romanus, bet ir motinoms į apvalų pusdubeni, išklotą 
y.Ž_?e^u.SJietUViaiS į salotų lapais (taip, kad iš

ruošusi jį doram gyvenimui 
Tą patį galima pakartoti 

ir apie Feliciją Bortkevičie-
— šis jūsų dėmesiui skiriamas eksponatas dai gy\as,: pę, ilgametę laikraščių leidė-’ tus vaikus.

su-

“v, **&»*•——--------- .mišrainės būtų matyti salo-
ją, kuri globojo ir auklėjo; Red. pastaba. Straipsnis Į tų lapų viršūnės). Užpilti li- 
mūsų jaunimą, jpiač aukšto-} gautas, kai Nr. 19 jau buvo j kusiu padažu ir įsmeigti 
jo mokslo siekiančius stu- išspausdintas, todėl jis nega-1 puokštelę salotų, o kraštus

bet jo organizmo irimas jau prasidėjo. Jo nusmuko plau 
kai, iškrito dantys, nuo rankų ir kojų pirštų nukrito nagai.
Jis apako ir nejaučia skausmo. Jo nervai galutinai atbu
ko. Štai aš paspausiu kurią nors jautriausią kūno vietą, 
pavyzdžiui, akį, ir jis nereaguo.

Jis lazdele smaigstelejo kankmiui 1 aki, ir įvyko tai,' vis^ k išrašvti Taigi ‘ 
ko nei "lektorius“, nei jo klausytojai nelaukė. Žmogus trumpai kalbant, lietuvei 
konvulsyvinėmis pastangomis pakilo alkūnėmis ir, žiūrė-1 motinai pelnytai’ priklauso 
damas į viršų aklomis akimis, virpančiu, bet aiškiu balsu gražus pagerbimo vainikas, 
tarė: "Viešpatie! Skirk ir jiems mano kentėjimus!“ į Dabar pažiūrėkime, kaip! je, jautienos taukuose, žū-

dentus. . Įėjo būti įdėtas prieš Moti-
Daug panašių pavyzdžių nos dieną.

VITAMINAI

Vitaminas A. Jo yra pie-l 
ne, svieste, kiaušinio tryny-!

apdėti dailiai supiaustytais 
kumpio trikampiais, kietai 
virto kiaušinio, ridikėlių, pa- 

i midoių skiltelėmis.

VISUR MOTERIMS 
REIKĖJO KOVOTI

Žmogus sukrito. Visi momentui nustojo orientacijos, atrodo lietuvė motina išeivi- * vieš taukuos, burokuose, pa. Seniau visur reikėjo mo-
Enkavedistai susigėdo. Lektoriaus — barzdelė virpėjo, joje. Atitrūkusiai nuo tėvy- i midoruose, špinate, kopūs- 
Atsikvošėjęs jis piktai šūktelėjo Kravcovui: n®s\ aišku, daug sunkiau iš- tuose, salotose, avietėse, mė-

tt-j i -x . x . rv - j j • auginti ir išauklėti vaikus lynėse, slyvose, vyšniose ir
— Lzdarvkite spintą... O ši, rodydamas į mane, lietuviškoje dvasioje. Dėl to petražolėje, šitas vitaminas

užmiršote, ar ką? Pamoka baigta. gula jai ant pečių didelė ■ skatina vaikų augimą, ap-
(Bus daugiau) našta, labai svarbus uždavi- saugoja nuo užsikrėtimų,

teįims sunkiai dėl lygių tei
sių kovoti. Daug pastangų 
padėjo ir Anglijos moterys, 
kol jos galėjo į Atstovų rū
mus patekti. Tai buvo 1919 
metais. Pirmoji moteris ten

ALTORIŲ ŠESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža-

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina................................ $1.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumnas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................ 25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI_ 
RES, 82 psL, kaina......... 25 Cnt

knygų, kieti viršui, 981 puslapis. 
Kainu ..................................... 86.00

NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.0$

Užukymuft ir pinigus pražome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

C3f E. Bmdhray-------•------- So. Borton 27, Mbm.
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VIETINES ŽINIOS
RETA KULTŪRINĖ DEMONSTRACIJA

Tokia buvo gegužės 5 d. j ir sunkius dalykus Įveikti, o 
So.Bostono aukšt. mokyklos! solistų sugebėjimai žinomi' 
salėje, kur vyko Bostono ■ jau ne tk Bostone 
Lietuvių Mišraus Choro me-Į Kaip eiliniam Bostono vi
rinis koncertas. t suomenės nariui tikrai džiu-

To choro metiniai koncer- Į gu, kad mes čia turime tiek 
pajėgių meno vertybių kū
rėjų, kurie ir sunkiose sąly
gose neleidžia savo talen
tams rūdyti ir mus apdova
noja vertingais deimančiu-’ 
kais.

Kai po koncerto kukliame 
pažmonyje iš nepaprastai e- 

ta apie Lietuvą. Jai žodžius: nergingo ir sumanaus choro 
parašė Bostone gyvenantis valdybos pirm. Liongino Iz- 
poetas Stasys Santvaras, o 1 bicko išgirdau, kiek choras 
muziką choro dirigentas! repeticijoms sugaišta laiko 
Julius Gaidelis. ! ir kad jis net ir tuoj po kon-

0 šiemet jau girdėjome ; cerio kitą savaitę turės 3 re- 
ne tik 4 solistus dainuojant • peticijas, nes tą pačią pr o- 
po vieną operos ariją ir pa-j gramą atliks gegužės 19 d.

tai jau tapo nepaprastais į- 
vykiais Bostono lietuvių kul
tūriniame gyvenime, nes 
juose išgirstame vis tai, ko 
dar nesame girdėję.

Štai pernai, taip pat gegu
žės mėnesį, jo koncerto pro
gramoje buvo atlikta Kanta

SKUDUTINTNK Ų ORKESTRAS

šitokio orkestro daugelis dar nebus girdėję. Tai Kennebunkporto moksleivių skudutininkų orkestras, kuris 
pasirodys šį sekmadienį, gegužės 19 d. 3 vai. popiet. Bostono Lietuvių Tautinių šokių Sambūrio koncerte So. 
Bostono aukšt. mokyklos salėje. Be to. ten išgirsite t uos pačius moksleivius gražiai dainuojant, matysite 
7 tautų apie 200 šokėjų, pasipuošusių tautiniais drab užiais, šokant savo tautinius šokius. Nepraleiskite 
progos tai pamatyti ir išgirsti.

Hartforde, pagalvojau: Tie 
choristai ir choristės su savo 

zitoriaus Juliaus Gaidelio dirigentu tikrai turi būti su- 
sukuitą naują kantatą—De-į tverti tik dainai puoselėti. O ’ 
monas, kuriai žodžius para-1 iš tikrųjų juk jie kiekvienas* 
šėtaip pat Bostone gyvenan- ir kiekviena turi visokių sa-į 
tis poetas Pranas Lember-1 vų reikalų. Ir vistik jie pa-' 
tas.

kaitotą Kantatą apie Lietu 
vą„ bet ir to paties kompo-

GERIAUSIAI PASILSĖTI 
PER ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD —
Ostervilie. Mass.. Kurorte 

Prie atviro Atlanto jūros pliažo, 
pušų pavėsyje gražioje lietuviš- 

,koje JANSONŲ Vasarvietės 
v iioje

“AUDRONĖ”
Viloje Audronė erdvūs kam

bariai ir gražus pušynas—par
kas.

15 šiltos Golfštromo srovės at
viros jūros plažas tiktai 7 mi
nutės pėsčiom.

* Rami aplinkuma—daug vie- 
poilsiui ir žaidimams.

* Geras lietuviškas maistas.
Vila atidaryta vasarojimui 

nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 
dienos.

Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir 
Marija Jansonai visus maloniai 

j kviečia atvykti praleisti atosto
gas.

lš anksto dėl kambarių rezer
vavimo kreiptis: E. Jansons, 
15 Rosedale St., Boston 24, Mass 
Tel. 288-5999. Po birželio 15 d. 
kreiptis adresu: Audronė-Jan-

sonas 87 East Bay Road
Ostervilie Cape God, Mass?
Tel. (Area 617) 424-8425.

(22

j Paskaitininkas su pagar- kienės mažųjų grupės, pra- tarinių dalykų, audinių ir kt‘,
______ Į ba atsiliepė apie senosios dedant 3 metų šokėjais, dai-. Visa tai beveik vienų Gim- 5

Bostone gegužės 4 d. buvo kartos politinės srities veikė-Į nininkai 8 m. Cibas su savoj butų nuosavybė. Susidomė- 
Akademinio Skautų Sąjū- jus, bet jų eilės retėja, reikia f 6 metų sesute, deklamatores jusiems paaiškinimų davę 

: i.. Jaunimui1 T aima Raltnsvtė fi metu Ni- Elena Gimbutienė ir Živile
Gimbutaitė.

Už tos dienos surengimą 
padėka priklauso minėtam 
centro komitetui su jo pirmi
ninke Eddy Nadel ir, žino-, 
ma, tiems, kurie sutiko ir 
taip gražiai atliko visą pro
gramą.

Ž-tis

Graži skautų šventė KELIAUK PER 

COSMOS

• - • . • •« 1 • -> • •• » niYdUCUlUllv CAdULU ►jd J L4~ MC-V J viivc i v ~ ~-------

« .. . ęne*JUos{ džio šventė. Į ją atvyko to į jų eiles rikiuotis jaunimui į Laima Baltušytė, 6 metų Ni-
Choras solistais pasikvie- damai aukoti. Tai jau dide- nari'philadel-į ir darba toliau tęsti. j jolė Ivaškaitė, 6 m. Algis

te Bostono padanges darni-1 ie šio meno meile! phijos New |orko Wo). Po pįskaltos skautai dari Baltušis ir 2-3 metų Rusee-
Sr USM pai^ebenę, Tik gaila, kad Bostone y-j cesterio, žinoma daugiausia ilgokai rateliuose sukdamie-j kaitės.
Daivą Mongirdaitę-Richard-( ra daug tokių, kūne tinka-j buv0 g Bostono. Viso labo 
sonienę, Stasj Liepą ir Bene-; mai šių dainos gyvybės pa- buvo 44 nariai.
diktą Povilavicių. • laikytojų pastangų neįverti-

Vadinasi, bostoniškių su- na. Todėl ir koncerte nebu- 
kurtus kūrinius atliko patys vo publikos tiek, kiek jos ga- 
bostoniškiai. * Įėjo ir turėjo būti. Bet atsi-

Nesijaučiu pajėgus tuos lankiusieji dainos mylėtojai 
kūrinius ir jų atlikimą pa- scenos dalyvius tikrai šiltai 
grindinai vertinti, bet man ’ sutiko. Jie parodė, kad cho-

labiausiai patyrusį organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

| LIETUVĄ
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 

RYTŲ EUROPĄ

Šventės proga Studenčių 
Skaučių Draugovės narėmis 
priimtos Lyrija Bražėnaitė 
iš Stamfordo, Dalia Palu- 
beckaitė iš Worcesterio, Eg
lė Damijonaitytė iš New 
Yorko ir Glorija Razvadaus-j

atrodo, kad jie gerokai pra-; ras dar turi kam dainuoti, ir kaitė iš Bostono

si gražiai dainavo, o vakare 
šoko.

Šventės programai vado
vavo Melita Lemonaitė, Bos
tono skyriaus pirmininkė.

Ž-is

Kultūringas motinų 
pagerbimas

turtino mūsų poezijos ir mu- todėl jis negali nuleisti ran- 
zikos lobyną, kad Juliaus kų.
Gaidelio choras yra pajėgus J. V-gas

Į studentų korp ”Vytis‘

Kažin kokių mandrybių iš 
tokių mažų „aktorių“ nega
lima reikalauti, bet buvo 
miela žiūrėti su kokiu pasi- 
i-yžimu jie stengėsi savo 
vaidmenį atlikti. O iš antros 
pusės stebiesi, kiek reikia 
kantiybės ir meilės jų vado
vei dienų dienas juos moky
ti. Todėl ne be reikalo P. 
Viščinis priminė, kad Oną

Šachmatininkai veikia

So. Bostono Lietuvių Pi-I 
liečiu Draugijos šachmatų 
Klubas įuošia Rytų Apygar
dos šachmatų pirmenybes 
birželio 9 d. So. Bostone L.

PER COSMOS
aplankykite gimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

J COSMOS TRAVEL 
BUREAU

45 W. 45 St.. New York 36, N.Y.į 
Tel. CI 5-7711

• Laisvės Varpas su Mote-' Tsenjorais priimti newjorkiš-; Klubu geguįžs j2 d. su-! Gaškiene galima laikyti v,e- 
kiai Rimantas Budraitis, Jo- ė tikrai kultūringą Mo-j na >s tų pavyzdingųjų moti-
nas Gurinskas, Saulius Na- ti * dipnos mįnėiima ku- nų’ kun ne tlk savo valkus| ------ ;-į------tinos dienos mmejimą, Ku-,gera.s lietuviais įšaUgįno, P. Draugijos patalpose, 368 

no pi ogi amai vado\avo į ašakoj k,-,..; W= Rroadwav. Kviečiamos ,
J ieškojimai

į vasaitis ir Vladas Bileris, 
dauskas, kuris nėra tarnavęs] bostoniškiai^Alfonsas Bai- 

St. Janeliūną ir P. Pečiulį JAV kariuomenėje, bet pos-| ka, Algis Lapšys ir Juozas ^„„3 dugne buvo dide- 
--------- tu. daug kuo padėjęs, todėl Venckus. iis varg0 mokvkIo3 paveiks-

Legionieriai pagerbė i Petras Viščinis

Stepono Dariaus postas 
gegužės 5 d. iškilmingai į- 
teikė amžino nario ženklus 
savo nusipelniusiems na
riams Petrui Pečiuliui ir Ste
ponui Janeliūnui. Į tas iškil
mes susirinko pilna didžioji 
So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos salė. Vadovavo William 
Casey.

f iškilmes buvo atvykę ir 
kitų postų atstovai, kurie 
taip pat sveikino pagerbia
muosius.

jam yra suteikta garbė neš
ti vėliavą, kurią postui pa
dovanojo Lietuvos preziden
tas. Dabar jam suteikta tei- pelitą Lemanaite ir inž. dr. 
sė prie garbės medalio nėšio- Gimbutas) ir korp.
ti ąžuolo lapų kekę.

A. Rudauskas yra tarna- . ...
vęs Nepriklausomos Lietu- ”ortas> vėlyvos. Ta proga

Buvo pašventintos skau- las, ties juo stalas, tautiniais 
čių draugovės (krikšto tėvai audiniais apdengtas, taip

UfL ĮJVI £į«J I liftus uruf ij mui į

svetimų vaikų moko lietuvių 
liaudies šokių, dainų.

Po programos norintieji 
galėjo sotintis Moterų Klu
bo pagamintais gardžiais 
valgiais, šnekučiuotis arba

vos kariuomenėje.
Ž-is

Lietuvaitė pirmauja

Emanuei kolegijos stu
dentė Audronė Barūnaitįė, 
kuri studijuoja vokiečių ir 
ispanų kalbas, pripažinta

Amžinu nariu postas pri
pažįsta tik tuos, kurie poste
ne tik ilgai yra išbuvę, bet ir . , . . ,
daug kuo jam nusipelnę. Iki į gausia to kurso studente, 
šiol tokių postas teturėjo tik i Moksl° metams pasibai-
vieną narį. Dabar turės 3. 

Petras Pečiulis yra gimęs
Amsterdame, dar vaikas bū
damas tėvų nuvežtas Į Lie
tuvą ir grįžęs į JAV jau vy-

Mokslo
gus, ji vyksta Į Europą savo 
kalbinėms žinioms pagilinti 
ir naujų kraštų pamatyti.

Malonu, kad turime tokių 
gabių jaunuolių.

Audronės tėvai yra veik
ras. Jis yra antrojo pasauli- jūg netuvių visuomenės na-
nio karo veteranas, sunkiai 
sužeistas, 1946 m. buvo pos
to vadu ir ilgus metus Įvai
riose kitose pareigose.

Steponas Janeliūnas dar 
jaunas atvyko Į ŠĮ kraštą, 
dalyvavo pirmame pasauli
niame kare, pasižymėdamas 
narsumu, buvo sužeistas, su
žeidimo pasekmes ir dabar 
tebejaučia.

1945 m. jis buvo posto va
du, o direktoriaus pareigose 
yra išbuvęs net 25 metus, be 
to, ėjęs ir kitas pareigas.

S. Janeliūnas ne tik St 
Dariaus poste yra veiklus 
narys. Jis priklauso ne vie

Vytis“ (krikšto tėvai Ele 
na Gimbutienė ir Kostas Ne-

mž. J. Gimbutas tarė ir 
prasmingą žodį, pažymėda-Į 
mas, kad vėliavos įpareigo
ja tobulinti savo asmenybę 
ir nepamiršti savo tėvų že
mės, dabar kenčiančios Lie
tuvos.

Įsidėmėtinų jaunimui min

nai papuošta ir sakykla. Mu- į 
zikai grojant, maži vaikai 
padeda prie mokyklos pa
veikslo gėlių, susikaupimo 
minute pagerbiamos visos Į 
mirusios motinos. {

P. Viščinis, trumpą žodi' 
taręs, pakviečia paskaitinin- j 
ką Darbininko redaktorių j di^Meno^ntro Komitet^
Simą Sužiedėlį, kuris neilgoj 
paskaitoj pabėrė daug gra
žių minčių apie motiną. Jis

Du CLr**,* e i lzli» & ZaiS V o > f rix ai^nnvuia vjx«.uiw»

dalyvauti A ir B kl. koman-, Orlakienė, atvykusi į JAV prieš 

dos. Apie dalyvavimą pra- pirmąjį pasaulinį kąrą iš Pa
nešti K. Merkiui 431 E. 7th i kudžupiu kaimo. Panelio vai^

O X orr K ! Ciaus ir apskrities. Ji ilgą laiką
St., So. Boston 27, Mass. įgyveno Philadelphijoj, Pa., vė- 

Dalyvių mokestis $3 ko- liau persikėlė į New Jersey vals-
mandai (npnkiii atmenu) ir ti->^ Ji ar kas apie Ji* ži" mannai (penkių asmenų; ir no malonėkite pranešti. už ką

; būsiu labai dėkingas. Prašom ra- 
' syti šiuo adresu:

Alex Uiski 
91 Ken Drive 
Gardner. Mass.

ti nuo dalyvio.
Klubai, kurie numato da

lyvauti, turi susirašyti su K. 
Merkiu, jam galima ir tele-t 
fonu skambinti AN 8-1282. 

Pirmenybių žaidimuose 
Bostono Universiteto Liau-’ bus duodamos dovanos. A 

kl. žaidėjai gali laimėti 
gegužės 12 d. surengė Lie ALIAS Bostono skyriaus 
tuvių dieną. Į ją atsilankė įsteigtą pereinamą dovaną, 
nemažas būrys, bet nelietu- kuri galutinai atitenka 3 
vių, atrodo, galėjo daug

šokti.
J. V-gas

Kitų surengta Lietuvių 
diena

pastebėjo, kad lietuviai turi!
čių paskleidė savo trumpoj į daugiausia žodžių (apie 70) l d^u^teilank^ti 
paskaitoj žymus skautų vei-’ m°tmai pavadinti, tik rusų’ J
kėjas iš New Yorko Romas kalboj tėra motiną niekinan
Kezys.

Jis sakė, kad jaunystė yra
heroizmo, pasiaukojimo, i- 
dealizmo ir drąsos amžius. 
Jis ragino lietuvių jaunimą 
nepasiduoti nepalankiai ap
linkai, kuri veda Į menkėji-

riai. Jos tėvelis inž. Ka^ys j materialėjimą. Skautai 
Barūnas prairai vaidino 3* Patingai turi išlikti kupinigražiai vaidino 
Dramos Sambūrio spektak
liuose. Veikli yra ir Audro
nė lietuvių studentų tarpe.

P. Ramanauskas vėl 
ligoninėje

Pranas Ramanauskas iš 
Norwoodo pereitos savaitės 
pradžioje vėl atsigulė į Pe

tis keiksmažodis. Kiekviena į *r atlikta,
tauta turi skirtingų būdų! Viceprezidentas studentų 
motinai pagerbti.Šveicarijoj!’'^lk®.fm.s IVendell
iš seno buvo paprotys pe?'Yeo Šiltais žodžiais supazin-
metus motina vieną'dieną d!n,° Ws d'enos.Pask.altl- 
atleisti nuo visų darbų, iš to ?‘rke Harv'ardo umveraiteto,
ir kitur kilo .Motinos dienos ektore dr’ ManJa. G,lmbu- 
minėjimai tiene, choro vedeju komp.

Jis gražiai pavaizdavo' dVliu” GaIide!1'u. ir šokili ve‘ i
.. . _ rimo f lT"»o I‘

kartus iš eilės laimėjusiam 
klubui ir B kl. žaidėjai gali

Programa buvo gerai pa-! laimėti vienkartinę dovaną.
Registruotis reikia iki ge

gužės 31 d., pranešant kiek 
žaidėjų atvyksta ir kurios 
klasės. Registruotis pas K. 
Merkį nurodytu adresu.

Paieškau Antaną Kunigauską, 
kuris vadinosi Caminski, gyveno 
Worcestery, Mass., turėjo brolį 
ir seserį. Jis pats ar kas apie jį 
žino, prašom atsiliepti šiuo adre
su:

J. Markūnas
715 Gallows Hill Rd.
Cranford, N. J.

Vedybos

Operuotas V. Galdikas

Valentinas Galdikas po o-
< U aupini - €>* ~ Ivaškipne n nroo-; peracijos jau grjzo namo ir
idealizmo. Nė vienas mūsų j motinos reikšmę vaikų auk-, baimis visiems ios čia sveiksta. Linkime grei-
negali būti pasyvus kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, juo la
biau skautų jaunimas. Ko
munistai tvirtina, kad užsie
ny tas terūpi tiktai senimui, 
kuris greit išmirs, o jauni
mas nutausta ir jam Lietu
vos kova dėl laisvės nerūpi. 
Jaunimas turi visur rodyti,
lro/4 x_____• • •

Įėjime, —ji yra pagrindas,' ram? bai«rus ''■siems jos
čiau atgauti jėgas.

ter Bent Brigham ligoninę* ka<^ nėra. Jis turi jsi- 
Bostone, 721 Huntington A- i kov<J- Dirva plati.
ve. šį kartą drg. Pranas at
sidūrė ligoninėje savo svei
katos stovio patikrinti. Lin
kime jam sveikam grįžti na

riai kitai lietuvių organiza- mo- 
cijai ar draugijai ir ten sa
vo darbu įneša nemažą indė
lį, nors jau yra įžengęs į aš
tuntąją dešimtį. Jis ypač 
daug dirba Lietuvių Darbi
ninkų Dr-jos 21 kuopoj.

Atidarė krautuvę

Petras Ausiejus So. Bos
tono City Point miesto da-

__, ________ 5-tosios ir P gatvių
Ta pačia proga buvo pa-1 kampe, atidarė valgomųjų 

gerbtas ir Apolinaras Ru-^aVkU krautuvę.

Studentų Sąjunga turėtų 
veikliau pasireikšti tarptau
tinėse studentų organizaci
jose. Studentija gali organi
zuoti profesorių pasisaky
mus Lietuvos laisvės reika
lu, gali akademikų tarpe 
skleisti žinias apie Lietuvos 
pavergimą, jos naikinima ir 
tt., gali spaudoje rašyti apie 
Lietuvą, veikliai dalyvauti, 
jei yra ruošiamos kokios 
nore peticijos ir tt, ir tt

o visa kita tik jai padeda. , vykdytojams ir atsilankiu- 
Meninėjc dalyje Bostone 31e™s nuoširdžiai padėkojo.

gyvenantieji poetai paskai- , Dr' ManJa Gimbutiene 
tp vn L-r,rvj» c enio rnMino trumpoj paskaitoj, gražiai Penkių kambarių butas su vo- S o kur bos apie motiną, susDėio DaDasa-! nia ir kltais Patogumais, trečia-
Pranas Lembertas — Tėvy- P .. P P į me aukšte, nuomos $40 per mė-
nės grožis ir Motinai, Stasvs kot!. aP‘? Lietuvos istoriją ne9i. 436 w. se<.on<i s,„ go. Bo- 
Santvaras - Motina Liet..- J08 baudi« dainas, vaizdžiai! stone. Tel. AN 8-0811. (21
va, Motinos stovyla, Ptie "“^!!nėri,1JJetUV0S kultūros! Reikalingos Mergaitės

Vasarvietei Ostervilie Manor 
reikalingos mergaitės padėjėjos. 
Kreiptis į J. Kapočių. Telefo
nas AN 8-7730. (21

motinos kapo ir Motinos žo-' Pa^°n us> 
džiai, o sergančio Fausto • Bostono lietuvių mišrus 
Kiršos eilėraštį Mamutė pa-' c^0,as sudainavo 8 dainas, 
sakė 9 m. Birutė Adomavi-' 0 Bostono lietuvių liaudies 
čiūtė. į šokių sambūrio dvi vyres-

Be to, B. Adomavičiūtė iri h^MJU grupės pašoko 4 šo- 
Bii*utė Vaišjurgvtė pasakė kĮus> Ir vl©ni ir antri savo 
po vieną eilėraštį kitur gv- uždavinį atliko gerai, todėl 
venančiu poetu. Jos abi yra *r purkos buvo palydėti 
gabios deklamatores, todėl smarkiais plojimais. 
Aleksandros Gustaitienės i ™en pat Gimbutų šeimos 
pa įuostos savo programos pastangomis buvo juruošta 
numerius atliko labai gra-
ziai.

Tą dalį baigė Onos Ivai-

Iiaudies meno parodėlė, ku
rioje buvo nemažai tikrai 
gražių medžio drožinių, gin-

Butas Nuomai

Darbas Moteriai
Reikalinga moteris virtuvės dar
bams vasaros sezonui Cape Cod 
vasarvietėj. Kreiptis:

M. Jansonas
15 Rosedale St., Dorchester 24 
Telefonas 288-5999 (21

Ligos neprašyk — pati susi
pras ateiti.

» ♦ •

Meilė nuo bado nemiršta.

Aš esu našlė, paieškau gyvenimo 
draugo nuo 60 iki 70 metų am
žiaus, daugiau žinių duosiu per 
laišką. Prašom rašyti:

Mrs. M. Sabas
106 Euclid Avė., Toronto, Ont. 
Canada.

Paieškau gyvenimo draugo nuo 
40 iki 45 metų. Esu našlė, dau
giau žinių suteiksiu per laišką. 
Į rimtus laiškus atsakysiu:

Mrs. J. Vaicus 
106 Euclid Avė.
Toronto 3, Ont., Canada* * *

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Iiervija Amerikoje,’* 
kaina minkštas vrieliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
, kaina $6.00.

1 f
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Sužeistas Vincas Jakutis Svečias iš Chicagos

Vincą Jakuti ištiko dide- Pereitą savaitgali Bostone 
lė eismo nelaime: jis sunkiai lankėsi Naujienų dienraščio 
sužeistas ir, kol pasveiks, tu- redakcijos naiys Juozas j 
rėš ilgesni laiką pagulėti Ii- Pronskus, kuris savo atosto- 
goninėje. Linkime, kad svei- gų metu pasiryžo po Anieri- 

galima greičiau kos šiaurę paskiajoti ir pakata kiek 
vėl grįžtų.

Si nelaimė dar skaudesnė 
ir d 1 to, kad ji sujaukė ir 
gražias Vinco Jakučio sva
jones: jis rengėsi netrukus 
sukinti ;cima. Linkime, kad 
ir la svajonė greičiau virstų 
tikrove.

ONA IVAŠKIENĖ

Ji jau 25-ris metus vadovau
ja Bostono Lietuviu Tautinių 
šokių Sambūriui, kuris šį sek
madieni rengia dideli šokių, 
dainų ir muzikos koncertų sa
vo 25 m. sukakčiai atžymėti.

matyti, kaip ten pavasaris 
atiodo.

1 Bostono padangę jis už
suko savo giminakių Stasio 
ir Emilijos Grušų (Grušie
nė yia jo pusseserė) Brock
tone apianki ti. O ten patek
ti tegalima pro Bostoną.

• Prieš kelias dešimtis metų! 
J. Pronskus yra porą metų 
gyvenęs Bostone, todėl turi 
čia senų draugų ir pažįsta
mų. kuriuos norėjo pamaty-' 
ti. Jis buvo ir Keleivy, kur! 
ten dirbančius beveik visus! 
iš seniau pažino. Atsilankei 
ir i Lietuvių dienos Bostono 
universitete programą bei 
Laisvės Varpo su Moterų 
Klubu ruoštą Motinos die
nos minėjimą.

Iš Bostono jis išvyko j 
šiaurę iki Kanados didžiojo 
kelio, kuris eina nuo Atlanto 
iki iacifiko. Tuo keliu jis 
pro Montreali, Toronto pa
sileis i Chicagą prie kasdie
ninio darbo.

-------------------------- -
, 7-tos kuopos sandariečiams

JUOS MATYSIME šį SEKMADIENI

..a v.ios ivaškienės jau 25-ris metus vadavaujamo B »siono Lietuvių tautinių šokių Sambūrio vyresniųjų 
šokėjų grupė. ši sekmadieni, gegužės 19 d. .3 vai. popi -t . So. Bostono aukšt. mokyklos salėje (Thomas Park) 
sambūris mini savo veiklos 25 metų sukaktį. Minėji n>o programoje dalyvauja ne tik visi sambūrio šokė
jai (apie 100), bet taip pat latviai, airiai, italai, skot ai. \engrai. Pini::) kartą dalyvauja Kennebunkporto 
moksleiviu choras ir skudutininku orkestras.

BRANGINKIME JAUNIMO PASTANGAS

Šį sekmadienį, gegužės 19 jis visuomet eina pirmųjų 
d. 3 vai. popiet So. Bostono eilėse. Tai pabrėžia sveti- 
aukšt. mokyklos salėj (Tho- mieji, ir tai yra tikras matas, 
mas Park) Bostono Lietuvių kuriuo galima vertinti sam 
Tautinių Šokių Sambūris būrio pajėgumą.
rengia tarptautinį šokių, dai
nų ir muzikos koncertą savo
veiklos 25 metų sukakčiai 
atžymėtu

Per tuos metu

Taigi sambūris, suglaudęs 
i savo eiles tokį dideli lietu
vių jaunimo būti, sudaro 
jiems piogos savoj lietuviš- 

sambūrv' koj aplinkoj bendrauti. O

I
ilgiau ar trumpiau šoko apie' kas nežino, kad tai labai 
500 jaunimo, ir dabar jame ■ svarbu lietuvybės išlaikymo
_____  _____ -’L......____ * 1/kA --"I..- ’ 0071111*111Gegužes 19 d. Įvyks San-j yra susibūrę apie 100 vaikų požiūriu.

Nelaime ištiko 
Griganavičius į birželio 2 dieną toj pačioj

Į vietoj, kaip ir pereitais me-
~ ~777 tais, tai ryšium su šiuoGriganavicių namuose de! ikniku ,, svarbi

elektros laidų susijungimo kaushnUi kuriuoi reikfe £
kilo gaisras. Smarkokai ap- siiręsti. 
degė Griganavičienė, o Sta 
šio Griganavičiaus 
jo tik rankos, begesinantj Kadangi sekmadieni 3 
žmonos užsidegusią suknelę. vai. prasideda Tautiniu' šo-

daros 7-tos kuopos mėnesi-'ir jaunuolių (nuo 3 iki 23 
nis susirinkimas. Kadangi1 
tai paskutinis susirinkimas 
prieš Sandaros rengiamą 
pįknįką-geiružine. kuri ivvksx o o r t -----c - --

• SAP - ON 1
: j
i ROOFING and SIIDNB CO. • 
» 109 W. Brooduay. So. Boston • 

A N S-42I5O J
i ♦
• . iF. Pukanasis 2

DAŽOME IK PAISOME j 
Ii

Natick }
J AI Stecke
• lies. Fa ..on St.
! Biucktųn 583-80<>l (555-0807 »
J___ ;_____________________ •

i DOVANOS I LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms j Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
inosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

vadovei atsilyginome ar ga- kių šventę Chieagoje liepos 
lime atsilyginti? ' 7 d. Kelionė brangi, o sam-

Jie išmaldos neprašo, jie būrio kasa tuščia, 
lik tenori, kad me> jų gi a- Kas ateinantį sekmadienj,

TEL. AN 8-2121

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E T R I S T Ė
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždą ra

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
locikių, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

žias pastangas įvertintume. 
Jie tą pajus, jeigu mes gau
siai lankysime jų pasirody
mus, jei ir ši sekmadieni pri-. 
pildysime pilną salę.

Sambūrio vadovė pasirū
pino sudaryti tokią Įdomią, 
Įvairią programą, kuria tik
tai džiaugsis ir vaikas, ir 
jaunuolis, ir senis, ir mokan
tis ir nemokantis lietuviškai 
kalbėti.Bet jis labai svarbus ir 

kaip lietuvių vardo gaisinto-
Be to sambūrio neansiei-* Jas amerikiečiu tarpe. Nėra . _tu Miiiuuuu iv* į « r .. jaunimo, savo tautiniais ru

na nė vienas didesnis lietu- Bostone kitos organizacijos, baįs j oiuti> pirmajj 
vių parengimas, bet gal dar, ta. amentecių tarpe butų gifdžlime iš Keane-
daugiau jis pasirodo sveti-j taip plačiai žinoma kaip sis bunkporto atvykuaių mokt. 
miesiems įvairių amenkie- sambūris. Siekas kitas nėra ,eiviu ch ir ,kudutininku 
cių draugijų, mokyklų pa- taip plačiai minėtas amen- orkes‘, Ar j tokia progra2 
rengimuose, televizijoj ir tt. kiečių spaudos puslapiuose. .! ma nega|i muJ vilioli jka.

metų.).
Juk šoks 7 tautų apie 200

gegužės 19 d. 3 vai. popiet, 
r.ori turėti džiaugsmo ir kar
iu pradžiuginti savąjį jauni
mą, tas ateina į Bostono Lie
tuvių Tautinių Šokių Sam
būrio tarptautinį šokių, dai
nų ir muzikos koncertą So. 
Bostono aukšt. mokyklos sa
lėje.

J. V-gas

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio \

ĮPĖDINIS
TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 folumbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

OPTOMETRISTAS
i Valandas: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.‘ 
Vakarais iš anksto susitarus!

447 BROADVVAY ;
South Boston. Mass !

Be jo neišsiverčia net visos Vi a buvę atsitikimų, kad vi-, . . jos , ,i?
šokių sas didelis laikraščio pusią-; 

laurus pis buvo skiltas sambūrio
Amerikos liaudies 

lisene, o bta- Visi nariai prašomi dalyvau- * s nukentė- ti. • šventes, ir visur i
belesinant; : o skina. Pvz., \\ ashingiono aprašymui ir jo pavaizdavi- 

T . . . didžiausias dienraštis Wa- mui- Geresnio ’’ambasado-
Griganavičienė gaus ke-! kių, dainų ir mJrikZlX shington Post aprašydamas; riaus“ nebereikia norėtu

lias savaites pagulėti ligoni- ceitas, tai susirinkimas pra- \en G,60 ”1- ^vusią visos \ iso to sambūrio nera- 
nėje. Linkime jai greičiau sidės lygiai 1 vai. popiet,! ^■rnen^os liaudies šventę,; miojj dvasia yra jo vadovė
pasveikti ir grižti namo. kad norintieji galėtų suspėti stiail)sni pavadino: Lietu- Ona Ivaškienė, kuri 25 me-! 

i konceita. j viai žibėjo liaudies šokių. tus nepavargo jam vadovau-'
Šokiu švente besidomintiem Valdyba

Parengimas vaikamsJ. Vaičaičio vadovauja- 
moj Įstaigoj (Cosmos Par
cels Expres Co., 359 Broad- būv| mažesniems, o kaitų ir 
way) galima gauti informa- dįdelieniS ŠĮ šeštadieni, ge 
cijų nakvynės, bilietų ir ki- gūžės 18 d. 5 vai. p. p‘ San- 
x—klausimais, susijusiais daros salėje, 124 F St. So.

SLA 328 kuopa rengia po-

tais
su liepos 7 d. Chicagoj Į-’ Bostone, 
vykstančia JAV ir Kanados Bus Įdomi 
Lietuvių II Šokių švente. ' vaišės. Kviečiami ŠLA 
Čia yra ir salės, kurioj ta riai ir svečiai, 
šventė Įvyks, planas. Rengėjai

3E

šventėje.“ Nėra, rodos, buvę 
atsitikimo, kad kur nors šis 

i sambūris būtų pasirodęs

ti.
Kuo mes tam pasišventu-

Atėję patys turėsime daug 
džiaugsmo ir kartu paskatin
sime, paraginsime Į sambūri 
susispietusi jaunimą bei jo 
vadovę ir toliau puoselėti 
mūsų liaudies gražiuosius 
šokius.

Atėję savo doleriu (dau
giau kaip $2 nereikės išleis
ti) padėsime sambūriui nu
vykti Į Antrąją JAV ir Ka-

blogiau už kitus, priešingai,! s’ain &ražiam jaunimui ir jo nados Lietuvių Tautinių Šo-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Cvdvtojas ir Chirurgas 
' X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir f'kis:
287 Concord Rd.. Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA
Apsidrausk

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ i
Draudžiame nuo polio, viso- • 
kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
Visais Insurance reikalais J 
kreiptis: {

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeace—Constable 

598 E. Broadwav
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Į ir krautuvė įvairių prekių, 
Į priderintų siuntiniams, pra- 

piograma ir neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
Įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu. 
statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, -pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviška L

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 

»nemoka. Pristatymas garan- 
Į tuotas ir skubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

na-

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
f EINA: NACIONALINIAI GAR
SI .1. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION f HAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už Ankšto Spaudimo

$269.
Trans--Atlantic Travel Service

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Wesf BRO A DW A Y. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nau ii ivairū« daiktai ir nckonservuotas maistas. Visi dosumontai 
partiošian i rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 48 
vatsn^^s nuo ją priėmimo,—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas. odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsą kata
logų.

14 toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. .
..................... n- •

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku 
rios dydis vra 14” x 13" x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų. Į 

IŠTMGA LIETI-VISKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI {
VISI SIUNTĖJAI TSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SAfr’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTL
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 0 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

24 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St_. Dorchester, Mass.

GEneva 6-1201

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
rsoecseocaeooeaeeauaaoaooooaoaa

► vww wwv wwvwwwwv
4 
4 
4 
4

ir viduje. 4 
taisauj

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko
Lipdau popierius ir 

viską, ką pataisyti reikia. 
•Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

- TeL CO 5-5854 _____.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

C Charles J. Kay
« LIETUVIS
J Plumbing—Heating—Gas—Oil

License No. 4839 
I Gazo šilimą permainyti $265

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS. j

Flood Square 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 F.AST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

« t




